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Rinkimų Kampanija Kasdien 
Darosi Šiurkštesnė

Prezidentas Trumanas Kaltina Gen Eisenhowerį, kad
“jis. Pats Save Išdavė”; Republikonai Vis Garsiau 

Šaukia Apie “Komunistus Valdžioje”; Gub. 
Stevensonas Bando Tęsti Klausimų Aiški

nimą ir Iškelia Republikonų Rekordą

Pereitą savaitę rinkimų 
kampanijoj “politiniai fon
dai” buvo užmiršti, bet rin
kimų kampanija pasidarė 
karštesnė ir šiurkštesnė. 
Prezidentas Trumanas eilėj 
kalbų piktokai iškėlė gene
rolo Eisenhotverio klaidas 
ir atsimetimą nuo jo paties 
seniau remiamos užsienių 
politikos. Prezidentas sa
ko. kad gen. Eisenhovver 
1945 metų gale klaidingai 
informavo kongresą, jis sa
kė, kad Rusija nieko taip 
nenori, kaip gyventi drau
gystėje su Amerika. Tas 
klaidingas patarimas užtę
sė amerikiečių praregėjimą, 
kokie yra tikrieji Rusijos 
tikslai.

Prez. Trumanas dar sakė, 
kad gen. Eisenhovver, kaipo 
vyriausias karo vadas Euro
poje, nepasirūpino išgauti 
iš rusų laisvo priėjimo prie 
Berlyno, kas rusams davė 
progos daryti miesto bloka
dą. Gen. Eisenhovver pats, 
kaip generalinio štabo vir
šininkas, siulė ištraukti ka
riuomenę iš Korėjos ii- sa
kė, kad strateginiu žvilgs
niu Korėja yra neapginama 
ir neturi mums didelės svar
bos. Dabar dėl tų visų da
lyku gen. Eisenhower kalti- 
na politinę šalies vadovybę. 
Prez. Trumanas sako, kad 
gen. Eisenhovver pats save 
išdavė ir atsimetė nuo savo 
pažiūrų. -JĮ Įkinkė izolia- 
cininkai i savąją politiką.

Gen. Eisenhovver pereitą 
savaitę pakartotinai kėlė 
klausimą apie “komunistus

kuiie pagerino darbininkų 
gyvenimą, ir šiandien re
publikonai atstovauja pel
nų išalkusius “specialinius 
interesus,” didžiąsias kom 
panijas ir pelnagrobius.

Neužbaigiama republiko
nų kalbėtojų tema yra “ko
rupcija valdžioje.” Tuo 
klausimu pasisakė ir prez. 
Trumanas. Jis nurodė, kad 
privačiuose bankuose vagių 
pasitaiko daugiau, kaip vy
riausybės mokesčių in 
spekcijoj, kuri demokratų 
buvo išvalyta.

Gen. Eisenhoieer 
Remia McCarthy

KARO MANEVRAI DANIJOS PAKRAŠČIUOSE

Atlanto Gynimosi Sąjungos valstybės darė bendrus kariškus manevrus jurose ir sau
sumoje Danijos pakraščiuose. Rusija “pasipiktino" tai manevrais ir grasina Danijai, 
bet danai sako, kad manevrai buvo darom gynimosi tikslu ir rusams nėra ko baimin
tis, jei jie patys nesirengia nieko pulti.
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valdžioje” ir, nuvykęs į 
Wisconsin, kalbėjo nuo 
bendros platformos su sen. 
McCarthy, žinomu bolševi
kų ieškotoju valdžios apa
rate. Gen. Eisenhovver pa
lietė ir užsienių politikos 
klaidas, kurios privedė prie 
Kore.io? karo, ir smerkė vy
riausybės klaidas, tupčioji- 
mus ir svyravimus. Vidaus 
politikos klausimuose gen. 
Eisenhovver stipriai kriti
kuoja demokratų adminis
traciją, bet jokios savos aiš
kios politikos neišdėstė. 
Užsienių politikos klausi
muose gen. Eisenhovver pa
brėžė reikalą išsaugoti tai
ką ir kartu sakė, kad Ame
rika turi dėti pastangas iš
vaduoti ar padėti išsivaduo
ti rusų pavergtoms tautoms.

Gub. Stevenson bando 
tęsti “klausimų aiškinimą” 
ir pakartotinai kalbėjo apie 
žemės ūkio politiką, kartu 
griežtai kritikuodamas re
publikonų rekordą kongre
se. Republikonai didžiulėj 
daugumoj buvo prieš visus 
Įstatymus, kurie pagerino 
Taimerių gyvenimą: jie bu- 
■‘o prieš visus istatvmus.

Pereitą penktadieni gene 
rolas Eisenhovver, republi
konų kandidatas, kalbėjo 
Wisconsin valstijoj. Jis 
kvietė balsuotojus išrinkti Į 
senatą sen. McCarthy, ku
ris pagarsėjo savo užsipuo
limais prieš generolą G. C. 
Marshallą.

Gen. Eisenhoueris buvo 
nutaręs, kalbėdamas Mil- 
vvaukee mieste, pasisakyti 
gen. Marshall’o reikalu ir 
griežtai ginti to generolo 
garbę, kartu remdamas se
natoriaus McCarthy išrinki
mą. Bet sen. McCarthy ge
nerolą • perkalbėjo, kad jis 
gen. Marshallo gynimą ati
dėtų vėlesniam laikui ir jį 
apgintų kur kitur, bet ne 
Wisconsin valstijoj. Gen. 
Eisenhovver paklausė ir iš 
savo kalbos išleido posmą 
apie gen. Marshallo garbin
gumą.

Anglų A-Ginklai 
Skatins Vienybę

Korėjoj Turėtų
Kautis Korėjiečiai

Gen. Eisenhovver vienoje 
rinkiminėj kalboj pereitą 
savaitę sakė, kad Korėjoj 
reikėtų organizuoti pietinių 

srejieeių armiją, kuri ir 
turėtų kautis fronte. Pana
šiai-ir kituose Azijos kraš
tuose patys Azijos gyvento
jai turėtų būti pirmose ko
vos linijose, o Amerika tu
rėtų pasitenkinti remdama
laisvės šalininkus.

Dėl šito pareiškimo de
mokratai nurodo, kad Ko
rėjoj jau yra treniruojama 
ir naujai apginkluojama di
delė pietinių korėjiečių ar
mija, kuri ir fronte vaidina 
vis didesnį vaidmenį. Po 
1950 metų vasaros pralai
mėjimų pietinių korėjiečių
armija teko 
naujo.

organizuoti iš

ANGLIJA ATSAKĖ I 
IRANO ULTIMATUMĄ’

Stalinas Taiko į \Spauda Daugumoje
“Mintytojo” Vietų Remia Generolą

Pereitą savaitę Anglijos 
mokslininkai išbandė ang
lų atominius ginklus Aus
tralijos salose. Amerikie
čiai nebuvo leidžiami stebė
ti bandymų, nes sako, kad 
anglai turį savo atominių 
paslapčių, kurių jie nenori 
amerikiečiams rodyti, kol 
nebus susitarta bendrai to
bulinti atominius ginklus.

Amerika 1946 metais nu
traukė atominį bendradar
biavimą tarp Amerikos, 
Anglijos ir Kanados. Da
bar kai anglai turi savo 
atominių ginklų, bendra
darbiavimas vėl bus atnau
jintas, nes dabar Anglija ir 
Amerika kaip lygus part
neriai gali dalyvauti atomi
nių ginklų gerinime.

Ginklų Gamyba Didėja

Ūkio mobilizacijos virši
ninkai praneša, kad ginklų 
gamyba jau siekia 8 b’lio- 
nu doleriu 3 mėnesiam?.

Anglijos vyriausybė atsa
kė paskirtu laiku į Irano 
“ultimatumą” ir atmetė Dr. 
Mossadegh vyriausvbės rei
kalavimą sumokėti Ivanui 
137 milionus dolerių “mui
tų” už praeitą laiką, kaip 
to Iranas reikalavo. Ame
rika irgi atsakys Iranui šio
mis dienomis.

Kariuomenė Įsako:
Nenaikinti Skruzdėlių!

Amerikos kareiviai Vo
kietijoj, darydami manev
rus giriose, išnaikino nema
žai skruzdėlių. Kaip tik 
skruzdėlės apnikdavo ka
reivius, jie išrausdavo skruz
dėlynus ir apipildavo juos 
gazolinu. Vokiečiai dėl to 
pareiškė protestą. Jie sa
ko, kad vokiečių girių pri
žiūrėtojai tyčia veisia skruz
dėles giriose, kad apgynus 
medžius nuo visokių kenkė
jų. Dabar Amerikos armi
jos viršininkai Vokietijoj 
įsakė kareiviams nebeliesti 
vokiškų skruzdėlynų

Rusijos diktatorius Stali
nas paskelbė žurnale “Bol- 
ševik” savo pažiūras į įvai
rius ekonominius klausimus 
ir “reviduoja” Marksą, En
gelsą, Leniną ,ir net pats 
save. Stalinas sako, kad 
kai kurios Markso ir Leni
no pažiūros yra nusenusios 
ir nebetinka Rusijos ūkio 
klausimams suprasti ir aiš
kinti.

Stalinas ypač plačiai aiš
kina, kad marksistinė pa
žiūra į darbininkų eksploa
taciją Rusijoj turi būti 
griežtai pakeista, nes ten 
eksploatacijos nebėra ir jei
gu darbininkai turi atiduoti 
savo darbo “viršvertę” val
džios biurokratams, tai jie 
“patys sau” atiduoda savo 
prakaito dalį.

Dėl tokios pažiūros gali
ma pasakyti, kad parazitai 
visur savo parazitiškumui 
suranda “mokslinį” pateisi
nimą. Stalinas, imdamas 
iš darbininkų jų pagamintų 
produktų didelę dalį, “aiš
kina,” kad jo paimtoji dalis 
tenka “patiems darbinin
kams,” nes, girdi, darbinin
kų rankose yra ir pati val
džia. , . ,

Naujas Anglijos
Ambasadorius Amerikoje

Anglija paskyrė naują 
ambasadorių į Washingto- 
ną, Sir Roger Makins, kar
jeros diplomatą. Naujas 
ambasadorius nuo naujų 
metų atvyks čia atstovauti 
Angliją. Jis pakeis dabar
tinį ambasadorių Sir Oliver 
Franks.

Daugumas Amerikos spau 
dos rinkimuose aiškiai už
ėmė poziciją ir pasisakė už 
republikonų kandidatą, ge
nerolą Eisenhovverį. “Edit- 
or and I’ublisher,” laikraš
čių leidėjų laikraštis, darė 
apklausinėjimą ir dabar 
praneša, jog 690 dienraš
čių remia gen. Eisenhovv
erį, 140 dienraščių remia 
gub. Stevensoną ir 86 dien
raščiai dar nėra pasisakę. 
Jei imti pagal skaitytojų 
skaičių, tai 81 su ketvirčiu 
nuošimčių laikraščių remia 
gen. Eisenhovverį, 9 su puse 
nuošimčių remia gub. Ste
vensoną ir 9 nuošimčiai dar 
yra nepasisakę.

BUS ĮDOMUS 
CHAPL1NO TARDYMAS

Atominė Artilerija 
Dar Neišbandyta

Pereitą savaitę karo vy
resnybė paskelbė, kad Ame
rika jau du metai turi pasi
gaminusi “atominę kanuo- 
lę.” Naujoji, 280 milimet
rų kanuolė galinti šauti 
atominius ir paprastus šo
vinius. Kanuolė buvo pa
gaminta Watertown, Mass., 
arsenale. Per du metu ji 
buvo žymiai pagerinta.

Nauja kanuolė yra vel
kama dviems troktoriais ir 
gali būti vežama keliais. 
Jos pastatymas į poziciją 
užima 20 minučių laiko. 
Pranešimai betgi nesako, 
kad naujoji kanuolė jau yra 
bandžiusi šauti atominius 
šovinius. Atrodo, kad nau
ji atominiai šoviniai dar te 
bėra tobulinami.

Maskvoje Susirinko
Kompartijos Vadai į

Aktorius Charlie Chaplin 
greitu laiku žada grįžti iš 
Anglijos į Ameriką ir čia, 
pagal generalinio prokuro
ro patvarkymą, jis bus 
griežtai kvočiamas ir dėl jo 
politinių pažiūrų ir dėl as
meninio gyvenimo. Akto
rius sako, kad jis neabejo
ja, jog bus įleistas į šį kraš 
tą, o anglų filmų gaminto
jai nori, kad jis pasiliktų 
Anglijoj ir ten įsitrauktų į 
anglų filmų gamybą.

Maskvoje pereitą sekma
dienį pradėjo posėdžiauti 
Rusijos komunistų partijos 
19-tasis kongresas, kuris 
susirinko po 13 metų per
traukos.

Laukiama, kad kongresas 
vienbalsiai patvirtins Stali
no ir jo sėbrų patiektą nau
ją partijos statutą ir pri
tars partijos viršūnės vi
siems pranešimams. Parti
jos kongreso posėdžiai vyk
sta slaptai, spauda praneša 
tiktai tą, ką partijos vado 
vybė nori skelbti.

Rusijos kompartijos kon
gresui priduodama didelės 
reikšmės, nes per tą kon
gresą komunistams bus pa
aiškinta, kokia yra naujau
sioji “partijos linija” ir 
partijos veikėjai gaus nuro
dymų, kaip siekti partijom 
užbrėžtų tikslų.

Browderiai Buvo Suimti

Spalių 3 d. Maskvos vy
riausybė pranešė Amerikai, 
kad ambasadorius George 
F. Kennan yra nepageidau
jamas Maskvoje, nes esą 
jis “šmeižęs” Sovietų Rusi
jos vyriausybę.

Trumpoje notoje Mask
vos vyriausybė reikalauja, 
kad Amerika paskirtų į 
Maskvą kitą ambasadorių. 
George F. Kennan nesenai 
pai eiskė spaudos atsto
vams, kad Vakarų diplo
matai Maskvoje jaučiasi la
bai “šaltai” ir kad santy
kiai su Maskvos vyriausybe 
esą negeri.

Valstybės departamentas 
šiuo tarpu nemano skirti ki
to ambasadoriaus, bet G. F. 
Kennan nebegalės grįžti į 
Maskvą iš Ženevos, kur jis 
dabar yra išvykęs. Mask
voje paliks ambasadoriaus 
vietoje reikalų vedėjas, 
Elim O’Shaughnessy. Vals
tybės depaitamentas sako, 
kad rusų puolimas prieš 
ambasadorių George F. 
Kennan yra nepamatuotas.

Šią savaitę Amerikos vy
riausybė įteiks Maskvai no
tą dėl musų ambasadoriaus 
išvarymo iš Maskvos ir 
griežtais žodžiais tas Mask
vos vyriausybės nepapras
ta chamizmas bus pasmerk
tas. Amerikos spaudoje ir 
politinių vadų tarpe daugė
ja balsų, kad dabar butų 
proga visai nutraukti diplo
matinius santykius su Mas
kva, bet vyriausybė tiek to
li nemano eiti.

ITALIJA NEBEVAR2YS 
PROTESTONŲ VEIKIMO

Senatorius John Sparkman 
Paskelbė Savo Pajamas

Amerikos pulkininko Au
ri rey D. . Smith žmona su 
peiliu perdūrė savo vyrą ir 
jis mirė Tokio mieste, Ja
ponijoj. Pulkininkas ištar
navo armijoj ilgus metus li
ejo labai svarbias pareigas. 
Jo žmona suimta ir padėta 
į ligoninę jos protą ištirti

John Sparkman, de
mokratų kandidatas vice
prezidento vietai, paskelbė 
savo pajamas ir mokesčius 
per 10 metų. Jis turėjo per 
10 metų pajamų $89,497 ir 
sumokėjo valdžiai taksų 
§18,441. Senatorius paro
dė tiktai savo pajamas ir 
uiouv.-viu . v Ziin uos paja
mos ir mokesčiai, pagal jo 
sakymą, yra žmonos įeika 
las. Žmona ir nestato savo 
kaedidatoriK i n»kia vieta.

Sen.

Justicijos departamentas 
iškėlė bylą Eail Brovvderiui 
ir jo žmonai už kreivą prie
saiką. E. Brovvder žmona 
yra rusė ir, imdama Ame
rikos pilietybę, ji sakiusi 
netiesą, kad nepriklausiusi 
prie kom parti jos. E. Brovv
der kaltinamas davęs mela
gingas žinias apie savo 
žmoną.

E. Brovvder buvo pašalin
tas iš vadovavimo Ameri
kos komunistų partijai, bet 
su Maskva “draugiškų” ry
šiu nenutraukė ir kurį lai-*■ * 
ką Maskva jam buvo davu
si teisę pardavinėti čia Ru
sijoj išleistas knygas.

Brovvderiai užstatė kau
ciją n yra laisvi iki teismo, 
bet vieną naktį jie praleido 
kalėjime

Italijos vyriausybė nuta
rė nebetrukdyti “Church of 
Christ” veikimą Italijoj, 
kur iki šiolei apie 20 tos 
sektos bažnytėlių buvo už
daryta, kaipo negavusių lei
dimo veikti. Dėl tos pro
testantų sektos persekioji
mo buvo girdėti daug pro
testų ir Italijos vyriausybė 
nutarė nebesikišti į tos baž
nyčios veiklą.

TRUMANAS ESĄS
“BARABANŠCIKAS”

Gen. Eisenhovver šią sa
vaitę kalbėdamas Fargo, N. 
D., sakė, kad prezidentas 
Trumanas yra “barabanšči- 
kas” ir leidžiąs “garsą be 
turinio,” duodąs “pažadus 
jų nelaikydamas” ir esą iš 
jo girdisi “staugimas be 
harmonijos.”

Pranešimai sako, kad ge
nerolas Eisenhowris padėjo 
i šalį savo pažadą neliesti 
Asmenų ir dabar iš peties 
pilsiąs pre ridentu! Tnima- 
manni.

r
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Ar Džiova Limpa? |
Keletas šen. Nixono šalininkų nutarė Įkurti keistoką 

“ordiną,” kuriam pats senatorius Nixon pasiūlė “šuns 
danties” vardą. Toki vardą ji? paėmė iš gen. Eisen- 
ho\verio posakio, kad kandidatas turi būti “švarus, kaip 
šuns dantis.” Tas ordinas, rodos, statys senatorių Nixo- 
ną politinio švarumo pavyzdžiu.

Senatorius Nixon ėmė iš “milionieriu klubo” Kali
fornijoj dovanų savo politinei veiklai remti. Jis gavo 
18.235 dolerius. Milionieriai aukas davė todėl, kad 
senatorius “geriau galėtų propaguoti amerikiečių tarpe 
privačią Įmonę.”

Šen. Nixon jaudinančioj kalboj pasiaiškino dėl to 
nepaprasto fondo, parodė savo turimą turtą ir paprašė, 
kad klausytojai pasisakytu dėl jo tinkamumo būti kandi
datu Į vice-prezidento vietą.

Tuoj po tos jaudinančios ir gana ašaringai patiek
tos kalbos šimtai tūkstančių žmonių pasisakė už Nixoną. 
Republikonai po to nutarė šen. Nixoną palikti kandi
datu.

Atrodo, kad visas reikalas buvo nubalsuotas. Tai 
primena vieno kaimo žmonių susirinkimą, kuriame buvo 
balsuojamas klausimas, ar džiova limpa ar ne? Daugu 
mas pasisakė, kad džiova nelimpa.

Kiek panašus buvo balsavimas ir dėl Nixono fondo, 
arba dėl rinktųjų pareigūnų teisės imti dovanas politinei 
veiklai iš turtingų vienminčių. To fondo reikale klau
simas nėra toks, “Kas už ir kas prieš,” bet kiek toks 
fondas yra pateisinamas politinio padoiumo sumetimais.

Jeigu galima imti iš turtuolių, galima juk imti ir iš 
mažiau turtingų žmonių. Jei gailma imti “lauzy” 18,000 
dolerių, tai galima imti ir 180,000 dolerių. Jei gali imti 
vienas senatorius ar kongresmonas, tai gali imti ir kitas. 
Jei galima imti “privačios Įmonės” propagavimui, tai 
galima imti ir kolektyvinės Įmonės propagandai.

Užtenka tik prileisti, kad visi senatoriai ir kongres
monai ieškos paramos iš privačių šaltinių savo politinei 
veiklai paremti, tai kongresas greitu laiku virs i Įvairių 
privačių interesų išlaikomų lėlių sueigą ir nebebus visos 
tautos atstovybė. Ir be atskilų “fondų” galima abejoti, 
ar visada rinktieji pareigūnai sugeba pakilti aukščiau 
siaurų ekonominių klikų interesų ir žiūrėti Į klausimus 
visos visuomenės interesų akimis, o jei privačiai intere
sai galės savo atstovus kongrese ramstyti speeialiniais 
fondais, tai renkamųjų pareigūnų auritetas turės smukti.

šiame atsitikime visai nesvarbu, ar šen. Nixon todėl 
gavo paramą iš turtuolių, kad jis balsavo “gerai,” ar gal 
jis balsavo “gerai” todėl, kad turtuoliai jo politinę veik
lą rėmė. Visai širdingai galima manyti, kad vienmin
čių parama senatoriaus pažiūrų nepaveikė. Tas betgi 
reikalo nepakeičia. Svarbu yra, kad tautos rinktieji
atstovai nebūtų privačių interesų finansiškai pažaboti.

Reikia tikėtis, kad kongresas pats tuo klausimu 
paieškos išeities ir pasisakys, kad tokia praktika yra ne
leistina. 1

Nemažai triukšmo sukėlė ir gub. Stevensono fondas, 
iš kurio buvo mokamos papildomos algos Illinois valstijos 
kai kuriems pareigūnams. Tas fondas nekelia tokių 
abejonių, kaip Nixono fondas, bet ir jis rodo nenormalią 
padėti, kad didelė valstija nesiryžta savo atsakingus 
žmones taip aprūpinti, kad jų nereikėtų iš privačių šal
tinių šelpti. Tą supranta ir gub. Stevenson, kuris Į to 
kias pašalpas žiurėjo, kaip i laikiną reiškinį, kol valstija 
priims naują Įstatymą dėl algų pakėlimo.

“Politiniai fondai.” kurie grėsė rinkiminę kampani- 
ji sumaišyti su dumblu, visgi bus prisidėję prie politinio 
padorumo klausimo išaiškinimo. Rinktieji pareigūnai 
nežiūrint i “šuns danties ordiną,” bus gavę Įspėjimą ne
žaisti su ugnimi.

KELEIVI?, SO. BOSTON
50 MYLIŲ AUKŠTYBĖJE GYVIAI NEMIRŠTA

Amerikos mokslininkai iššovė vieną raketi įę bombą į aukštybes (kairėj) ir toje bom
boje buvo uždarę mažikę beždžionę (viršuj). Gyvuliukas iškilo į padanges 40 mylių 
ir nusileido sveikas. Apačioje matosi dvi baltos pelės, kurios irgi padarė ilgą kelionę 
i aukštybes ir grįžo žemėn sveikos ir linksmos. Tokie bandymai daromi pirm negu 
žmonės bus keliami į aukštybes raketinėmis bombomis.

Kas Savaite

Apžvalga
ANGLIJOS DARBIEČIAI

Anglijos Darbo Partijos 
suvažiavime pereitą savai
tę Morecambe mieste ėjo 
gyvos diskusijos dėl parti
jos politikos. Kairiųjų so
cialistų vadas Aneurin Be- 
van pakartotinai pareiškė 
savo pažiūras Į Anglijoj 
aštių ginklavimosi klausi
mą ir kėlė reikalavimą, kad 
Anglija sumažintų ginkla
vimosi išlaidas ir kreiptų 
daugiau dėmesio Į savo so
cialinio draudimo tobulini
mą.

Ginklavimosi klausiniu 
Darbo Partija nepa«ekė A. 
Bevan siūlymo ir pasisakė, 
3,644,000 balsų prieš 2,- 
288,000, už tęsimą dabarti 
nės ginklavimosi progra
mos, kurią Darbo Partijos 
vyriausybė ir buvo priėmu
si, o dabartinė konservato-

svarbiausiųjų pramonės ša
kų, o jeigu konservatorių 
vyriausybė “atnacionalizuo- 
tų” plieno pramonę, tai 
pirmiausias Darbo Partijos 
uždavinys, grižus Į vyriau
sybę, bus vėl tą pramonės 
šaką nacionalizuoti.

Iš viso darbininkų judė
jimo konservatorių vyriau
sybė gavo Įspėjimą dėl plie
no pramonės ketamo “at- 
nacionalizavimo.” Jei kon- 
s^rvįįtnj-iai irražįns DlienoO * X
pramonę privačioms kom
panijoms, vėliau tos kom
panijos vėl bus nacionali
zuotos ir . . . už mažesni 
atlyginimą.

Ginklavimosi klausime 
anglų socialistų vado A, 
Bevan pozicija dažnai yra 
gretinama su Amerikos izo- 
liacininkų pozicija. Sena
torius Taftas čia Ameriko
je skaito, kad “laisvei,” 
kaip jis ją supranta, di
džiausias pavojus gresia iš 
vidaus, o ne iš sovietinės 
Rusijos. Anglijoj kairieji 
panašiai skaito, kad rusiš
kas pavojus yra perdeda
mas, o Darbo Partija turin
ti kreipti daugiau dėmesio 
Į šalies ūkio stiprinimą ir 
neturi vilktis Amerikos uo
degoje nei užsienių nei sa
vo ūkio politikoj.

Lietuviai Socialistai Didžiojoj Britanijoj
Lietuvių socialdemokratų 

Anglijoje leidžiamame biu
letenyje, Nr. 1, randame 
pasisakymą dėl lietuvių so
cialdemokratų uždavinių ir 
veiklos Didžiojoj Britani
joj. Jame po antgalviu 
“Musų Baras” skaitome:

rių vyriausybė tiktai tęsia.
Ginklavimosi klausime 

“kairieji” nelaimėjo, be 
suvažiavime kairiųjų dele
gatų pažiūros rado nepaly
ginamai didesni pritarimą, 
negu seniau. Renkant par
tijos ekzekutyvmj komite
tą A. Bevan šalininkai pra
vedė 6 atstovus iš 28, kas 
yra didelis A. Bevan laimė
jimas, nes veik visi partijos 
renkami ekzekutyvinio ko
miteto atstovai praėjo iš 
kairiųjų. Kiti atstovai yra 
renkami iš unijų, koopera
tyvų ir parlamento frakci
jos.

Be ginklavimosi klausi
mo daug diskusijų suvažia
vime kėlė nacionalizacijos 
klausimas. Kaip nesenai 
darbininkų unijų kongre
sas, taip dabar visos Darbo 
Partijos suvažiavimas pasi
sakė už nacionalizaciją

Politinės partijos sudaro 
demokratinės santvarkos 
pagrindą.

Norėdami atstatyti de
mokratinę santvarką išlais
vintoje Lietuvoje turime, 
gyvendami laisvame pasau
lyje, mokytis demokratijos. 
Nerandame kito, geresnio 
budo mokymuisi, kaip Įsi
jungus Į vienminčių organi
zaciją, kui- gali diskusuoti 
ii- ieškoti atsakymų Į gyve
nimo iškeltus klausimus.

Dėl demokratinės san
tvarkos Lietuvoje nuo šio 
šimtmečio pradžios kovoja 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partija, Įrašiusi Į savo isto
riją eilę gražių laimėjimų. 
Ši partija šiandien stovi 
Lietuvos laisvės kovotojų 
eilėse, ir jos baras yra pla
tus. Jos laukia dideli už
daviniai išlaisvintoje tėvy
nėje. Kad galėtume tuos 
uždavinius atlikti, turime 
ruoštis ir stiprinti savo gre
tas.

Gyvendami svetimoje, bet 
svetingoje šalyje, turime 
progos matyti daug pavyz
džių, kaip tvarkomasi de
mokratiniuose kraštuose. 
Įsijungę Į profesines sąjun
gas galime stebėti kaip jos 
veikia. Turime domėtis 
mums giminingos Darbo 
Partijos programa ir dar
bais. Tačiau, būdami dau

gumoje svetimšaliai, neda
lyvaujame šio krašto politi
niame gyvenime.

Šios dienos musų svar
bieji uždaviniai yra: 1— 
kartu su kitomis lietuvių 
demokratinėmis grupėmis 
vesti kovą dėl Lietuvos iš
laisvinimo: moraliai ir ma
terialiai remti Vyriausi Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
tą, ir, 2—dalyvauti tarp
tautinėse socialistų organi-

Nauji Leidiniai
VOYAGE TO FREEDOM. The 

story of three young seafar 
ers and their escape from 
tyranny. 16 pusi., istorija pa 
veiksluose, kaip trys žvejai 
Lionginas Kublickas, Juozas 
Grimašaaskas ir Edmundas 
Paulauskas. 1051 metų vasa
rą pabėgo žvejų laivu iš Lie
tuvos į Švediją. Kaina ne
pažymėta. Išleido Lithuan
ian American Information 
Center. 233 Broadway, New 
York 7. N. Y.
Žvejų pabėgimo iliustruo

ta istorija savo išvaizda 
primena “comics,” bet savo 
turiniu tai yra labai rimta 
ir Įdomi knygutė, kurioje 
vykusiais piešiniais pavaiz
duota ne tik trijų žvejų as
meninė istorija, bet ir Lie
tuvos tragedija. Knygutė 
labai tinka platinti tarp an
gliškai kalbančių žmonių

Knygutę galima užsisa
kyti Lietuvių Informacijos 
Centre

Kas Mums Rašoma
Caro Rubliai ir Bolševikai

Kreipiuosi i “Keleivio’’ skai
tytojus. gal kas gali man pa- 

zacijose ir per jas keltiLie- aiškinti seną jau dalyką. Prieš 
tuvos išlaisvinimo bylą.

Galime j>asidžiaugti, kad 
Didžiojoj Britanijoj turime 
palankias sąlygas musų 
veiklai. Britų Darbo Par
tija, viena didžiųjų politi
nių partijų šiame krašte, 
yra musų broliška organi
zacija. Iš jos mes visuomet 
galime laukti moralinės pa
ramos. Londonas yra pa
saulio politinio gyvenimo 
centras. Londone turi būs
tines visa eilė Europos egzi- 
linių socialistų partijų, čia 
taip pat yra Vidurio ir Ry
tų Europos Socialistų Uni
jos sekretariato ir Socialis
tų Internacionalo būstinės.
Todėl yra svarbu turėti čia 
taip pat stiprią LSD Parti
jos atstovybę. Tik susior 
ganizavę ir sustiprinę savo 
eiles Didžiojoj Britanijoj 
galėsime atlikti uždavinius, 
kuriuos gyvenimas mums 
uždeda.

Neužmirškit, kad "Keleivio” 

prenumerata Amerikoje yra tik 

$3 metams, kuomet kiti savait

raščiai kainuoja po $5.

30 su viršum metų du bolševi 
kai. Jukelis ir Bimba, važinė
dami po kietųjų anglių kasyk
lų kolonijas, pardavinėjo rusiš
kus caro rublius ir sakė, siųs
kite tuos rublius i Lietuvą.

Kai kurie žmonės pirko ir 
siuntė i Lietuvą, tai iš ten tuos 
rublius grąžino su paaiškinimu, 
kad caro rubliai jau yra panai
kinti. kad sovietų valdžia .jų 
nepripažįsta.

A. U-Ias klausia, ar Ameri
kos komunistų partijos viršū
nės žinojo, kad Sovietų Rusija 
panaikins caro pinigus tada, 
kada partijos žmonės važinėjo
si po kolonijas su prakalbomis 
ir pradavinėjo caro rublius?

A. U. iš Jukelio yra pirkęs 
1,000 rublių ir dabar jis tuos 
caro rublius dar turi. nes iš 
Lietuvos jie jam buvo sugrą
žinti. O Bimba penktakojų ga- 
zietoj rašo. kad visi kiti žmo
nės esą oportunistai, buržujai 
ir darbininkų apgaudinėtojai, 
tik vieni komunistai darbinin
kus gina nuo apgavikų. Bet 
kaip gi yra su tais caro rub
liais. kuriuos bolševikų vadai 
pardavinėjo darbininkams ir 
siūlė juos siųsti i Lietuvą. Ar 
pardavinėjimas beverčių caro 
rublių nebuvo darbininkų ap
gaudinėjimas?

A. BARKAUSKAS.
Kulpmont, Pa.

Šnipų Landumas

Amerikos žvalgybos (Cen
tral Intelligence Agency) 
viršininkas, gen. Bedel 
Smith, pereitą savaitę liu
dijo teisme senatorių Mc- 
Carthv ir Benson byloje. 
Jis sakė, kad bolševikiški 
agentai yra labai landus ir 
generolas mano, jog ir jo 
Įstaigoje rusiškų šnipų gali 
>uti. Jis buvo paklaustas, 
ar jis tiki, kad bolševikų 
gali būti valstybės departa
mente? Generolas atsakė:

“Aš tikiu. Aš tikiu, kad 
ir mano paties organizaci
joj yra komunistų.”

Generolas pastebėjo, kad 
komunistai yra labai lan 
dus ir gudrus, jie stengiasi 
Įsiskverbti visur, kur tik ga
li, ir reikia visada budėti, 
kad nuo jų apsisaugojus.

Komunistas, lįsdamas Į 
valdžios Įstaigą, nesigarsi- 
na, kad jis yra komunistas. 
Profesionalių tikrintojų rei
kalas yra juos surasti ir iš
mesti iš Įstaigų.

Nesigarsina nė Vakarų 
šnipai, kurie dirba Rusijo
je. Šnipas, kuris užsika
bintų ant krutinės lentą su 
užrašu, kad jis šnipas, tiktų 
i bepročių ligoninę, o ne i 
šnipinėjimo biznį.

x
Pajamų Rodymas

Amerikos viešajame gy 
venime greit turėsime nau
ją paprotį—aukštųjų parei 
gunų pajamų viešą rodymą.

Prieš metus laiko prezi
dentas Trumanas siūlė kon
gresui išleisti Įstatymą, pa
gal kuri visi aukštieji par
eigūnai, gaunantieji virš 
10,000 dolerių pajamų per 
metus, o taip pat renkamie
ji pareigūnai, parodytų sa
vo pajamas ir mokesčius, 
kaip jie raportuoja vyriau
sybei mokesčių deklaracijo
se.

Kongresas tą pasiūlymą 
padėjo i dulkėtą lentyną. 
Bet iškilę Nixono ir Steven
sono “fondai” reikalą pa
stūmėjo pirmyn ir be kon
greso tarimo. Gub. Steven- 
sonas paskelbė savo paja
mas ir mokesčius už pas 
kurinius 10 metų. Per tiek 
laiko jis turėjo 500,000 do
lerių pajamų ir sumokėjo 
212,000 dolerių mokesčių.

bar nusidaužė i Argentiną, 
bet nusidažė vietinėmis 
spalvomis. Peroninių uni
jų laikraštis “La Prensa” 
lašo, jog Argentinos žmo
nės mėnulio plokščiame 
veide pradeda atpažinti 
“numylėtos Ievos Peronie- 
nės veido bruožus.” Lie
tuvoje Tvardauskas, Argen
tinoje—numylėtoji Ievutė.

Mes nesistebime. Jei bol
ševikai, pažiūrėję i Rusijos 
pusę, savo dusioje ima jau
sti “socialistini gerbūvi,” 
kodėl peroninės davatkos 
negalėtų ir mėnulyje maty
ti “numylėtos Ievos” veido 
bruožų?

Fanatizmas visur pats sa
vo stebuklus peri, ar tai bu
tų Girkalnyje, ar tarp mas- 
kvinių davatkų, arba ir šil- 
o.ioj Argentinoj.

x
Anglijos Atomai

Pereitą savaitę ketvirta
dieni anglų mokslininkai ir 
karo vadovybė darė atomi
nių ginklų bandymą Aus
tralijoj, Monte Bello salo
se. Pranešimai sako, kad 
bandymas buvo sėkmingas.

Anglija yra trečioji vals
tybė, po Amerikos ir Rusi
jos, kuri turi išbandytų ato
minių ginklų. Anglijos ato
minių ginklų bandymas pa
darytas septyni su viršum 
metai po pirmo atominės 
bombos sprogdinimo Nau
josios Meksikos dykumoje 
1945 metais.

Anglijos atominiai gink-
ICLl
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Tas pavyzdys privertė ir 
gen. EisenhowerĮ padalyti 
tą pati, jis irgi žadėjo pa
rodyti savo pajamas ir mo
kesčius. Tą daro ir sena
torius Sparkman, o gal pa
dalys ir šen. Nixon.

Atrodo, kad šiemet pada
ryta pradžia, kuri Įsigyvens 
ir prisidės prie viešojo gy
venimo apšvarinimo, ar 
bent prie Įtarinėjimų suma
žinimo.

x
Tvardauskas ir Ievutė

Lietuviai sako, kad mė
nulyje matosi žmogaus vei
das ir tai esąs pono Tvar- 
dausko atvaizdas.

Tvardauskas pardavė vel
niui savo sielą. Kai jis mi 
rė, nelabasis ji nešė Į karš
tą vietą. Drąsus ponas iš
sigando ir skrisdamas virš 
šventos Žemaitijos užtrau
kė giesmę: “Panelė šven
čiausia, cudais pašlovinta 
. . .” Giesmė nusvilino kip
šui nagus ir jis poną palei
do, o Tvardauskas tuoj už 
sikabino už mėnulio ir da
bar ten dar kabo.

Tvardausko legenda da-

Partijos valdymo metu, bet 
apie juos nebuvo viešai 
skelbiama. Kai valdžią pa
ėmė konservatoriai jie ati
dengė tų ginklų paslaptį, o 
dabar ginklus ir išbandė.

x
Nixono Bėdos

Šen. Nixon, kandidatas Į 
vice-prezidento vietą, savo 
pasiteisinimo kalboje dėl jo 
politinio “fondo” sakė:

“Aš didžiuojuos tuo fak
tu, kad mokesčių mokėto
jai, nei aplinkiniais keliais 
nei kaip kitaip, neturėjo 
mokėti nė vieno dešimtuko 
padengti išlaidoms, kurias 
aš skaičiau politinėmis iš
laidomis ir kurios neturėtų 
būti kraunamos ant mokes
čių mokėtojų.”

Dabar “San Francisco 
News” skelbia, kad senato
rius Nixon birželio mėnesį 
iš savo senato ofiso pasiun- 
tinėjo Kalifornijos republi- 
konams 23,000 laiškų su 
užklausimu, kokio kandida
to jie norėtų Į prezidento 
vietą. Ir visi tie laiškai bu
vo be pašto ženklų, už jų 
persiuntimą užmokėjo mo
kesčių mokėtojai.

Atrodo, kad šen. Nixon 
ir vėl turės aiškintis ir tei
sintis.

x
“Grabinė Tyla”

Bolševikų “Vilnis” teikė
si pasipiktinti, kad Ameri
kos spauda Į Kinijoj susi
rinkusių “taikos gelbėtojų” 
plepėjimus atsiliepė tiktai 
“grabine tyla.”

Atrodo, kad Chicagos 
“grabiniams” bolševikams 
dar neigrjso nepabaigiamos 
“taikos” plepalynės šalia 
liepsnojančios ir kraujuo
jančios Korėjos.

—J. D.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei- 
▼j.” Kaina metams $3.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAI KKAim KAIO 

TAS DUONOS NEPRAtO

Kas Naujo Brooklyne
Iš Siuvėjų Mitingo (atstovai galėtų kam nors

.» -• c. j • , • ‘‘priešintis.” Kitas vėl at-Rugsejo 24 ti. įvyko siu- L,, 
vėju unijos 54 lokalu narių ^tapitonu Gudu.

, t-V11? , u?°inesenai atvykęs, Lietuvoje mažai. Gal touel-, kad da- hiivrt šauiiųJ
susirinkimas.

da
bar siuvėjai dirba ištisą lai
ką, o kai Kurie dirba ir virš
laikius.

Susirinkimas išklausė mu
su delegatu raporto iš CIO 
i

pareigu- 
Jis

buvo šaulių vadu, o čia ji 
du Juozai, Tysliava ir Cin
kus, supiršo su laisviniais 
bolševikais i bendrą frontą. 
Gal Gudui tokia vienybė ir

.ų uaeS4tu upuuu i nepatinka, bet dviejų Juozu
konvencijos. Kaportąi isda-Į iriamas jis įsij g j brol 
ve S. Jackus ir J Juškaus- mk . bolževi.
kas. Delegatų kelionė į 
konvenciją lokalui kainavo 
$200, o jų išduotą raportą 
ir uz du centus niekas ne
pirktų, tiek jis metikas. De
legatams negalima nė pa- 
dyvyti: jie pirmą kartą to
kioj konvencijoj dalyvavo 
ir visai nesiorientavo, ką 
konvencija tarė, kokius 
klausimus švaistė ir ką nu
tarė. Už tokį raportą kal
tas yra pats lokalas, kad 
siunčia save atstovauti 
žmones, kurie net žmoniš
ko raporto negali parvežti.

Musų lokalo dabartinė 
valdyba, kurioje broliškai 
jungiasi bolševikai ir tauti
ninkai, buvo Įpratusi i su
sirinkimą einančius narius 
prie durų “spaviedoti.” 
Unijos pareigūnai prie du
rų atsistoję iš kiekvieno rei
kalaudavo parodyti unijos 
knygelę ir “sočiai security 
number.” Kam jiems tas 
socialinio draudimo nume
ris reikalingas, to niekas 
nežinojo, bet unijos bosai 
įeikalaudavo ir tiek. Jei 
eidavo jų plauko žmogus, 
tai praleisdavo ir be jokių 
Įrodymų, bet jei eidavo ei
linis siuvėjas, kuris bosams 
nepatinka, iš tokio būtinai 
įeikalaudavo “sočiai securi
ty number.” Jei užmiršai 
pasiimti tą “numeri,” tai 
dūlink namo, nes į svetainę 
neįeisi.

Už spaviednę unijos pa
reigūnai pasiimdavo sau is 
iždo du doleriu ir narius 
persijodavo. Šiame susi
rinkime J. Hermanas pasiū
lė, kad ne lokalo pildomo 
sios tarybos nariai prie du
rų žmones sijotų, bet susi
rinkimo skirti maršalko 
Susirinkimas taip ir nutarė. 
Pildomosios Tarybos nariai 
daugiau prie durų žmonių 
nespaviedos.

Musų sekretorius, kairia 
sparnis C. Načunskas, pro 
tokolus rašo, kaip tikras 
“stenografas.”
užpereitame 
vienas narys 
Joint Boarde 
priešino, kad žinoma Craw 
ford firma pereitų i naują 
darbo rūšį. Musų atstovai 
atsakė, kad niekas nesiprie
šino. O sekretorius užrašė, 
kodėl musų atstovai nesi 
priešino, lyg tarsi tie musų

Pavyzdžiui, 
susirinkime 

paklausė, ar 
niekas neši

ką vienybę 
kais.

Užpereitame susirinkime 
jis paaiškino, kad lokalo 
delegatas V. Ubaras ji nu
tempęs i unij(& generalini 
ofisą, kur ji koks tai val
džios pareigūnas klausęs, 
kaip jam patinka Amerika. 
Musų Gudas nieko negalvo
damas atsakęs, kad “Ame
rikoje paprastas darbinin
kas gyvena geriau, kaip 
Rusijoj komisaras.” Rodos, 
gudriai atsakė, musų sek
retorius tą ir užbraižė i pro
tokolą, o bolševikėliai, ka
da išgirdo apie komisarų 
skurdą Rusijoj, tuoj ėmė 
ploti. Mat, Gudo pasakai
tė pataikė i bolševikų mal
delę. Bolševikai visiems 
asakoja, kad Rusijoj ir 

komisarai ir darbininkai vi
si lygus ir visi laimingi. Gu
das lyg ir patvirtino tą ly 
gybę, lygindamas komisa
rų gyvenimą prie darbinin
kų.

Gal pats Gudas ir ką ki
ta manė, bet bolševikai sa
kosi patenkinti jo paaiški
nimu. O ką Gudas žino 
apie komisarų “skurdą” 
Rusijoj? Atrodo, kad Jis 
nieko nėra girdėjęs, jog 
Rusijoj yra didžiausia ne
lygybė. komisarai, ar aukš
ti pareigūnai, ten gali pasi
girti puikiu gyvenimu, o 
darbininkai skursta.

Dar vienas dalykas iš šio 
susirinkimo. Kelios firmos, 
kurios ‘duoda darbą Arma- 
kausko ir J. Siman dirbtu
vėms, nebuvo sumokėjusios 
i atostogų fondą savo mo
kesčių. Dėlto darbininkai 
negavo atostogų pinigų. 
Kai C. Kundrotas išgirdo 
apie tą. jis tuoj pats suor
ganizavo komisiją, kuri 
darbo metu nuvyko pas 
Wachtelį, atostogų fondo 
direktorių. Už tą savano
rišką patarnavimą, kuris 
nepagreitino nė vienai die
nai atostogų pinigų išmo
kėjimo, C. Kundroto komi
sija pasiėmė iš lokalo virš 
40 dolerių musų pinigų 
Kyla klausimas, ar pas 
YVachtelį negalima buvo 
vykti vakare, arba kodėl 
negalima buvo to reikalo 
per Wachtelio viršininkus 
pakelti ir priminti, kad 
greičiau butų iškolektuoti 

j iš firmų vakacijų pinigai

Kodėl to negalėjo padaryti 
delegatas?

Atrodo, kad C. Kundro- 
labai nori vėl būti delega
tu, tai (už 40 dolerių musų 
pinigų) norėjo pats save 
pagarsinti ir priminti, kad 
ir jis dar gyvas. Tiesa, jam 
būnant delegatu Lapašaus- 
ko dirbtuvės visi darbinin
kai prarado antrą savaitę 
atostogų mokėjimą, bet tai 
buvo senai, o dabar C. 
Kundrotas pats net per 
gvoltą važiuoja ieškoti “va
kacijų pinigų.”

i?

LAIKAS UŽSISAKYTI
“Keleivio” Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais leidžia dideli, 100 puslapių 
kalendorių, 19q3 metams. Kalendorius jau baigia
mas ruošti. Jis bus atspausdintas gerame popieriu
je, su paveikslais. ,
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug Įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to, kalendoriuje yra plati kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

Darbininkai skundžiasi, 
kad kai kuriose dirbtuvėse 
darbdaviai užgaulioja dar
bininkus, ypač moteris. Bet 
iš musų delegato praneši
mo atrodė viskas puiku ir 
gera. Dėl vienos dirbtuvės, 
Robert Hali, musų delega
tas pasakė, kad ten lietu
viai negali lermo kelti, nes 
dirbtuvė didelė, bosai sve
timtaučiai, tai čiukš. At
rodo, kad musų lietuviško
se dirbtuvėse darbininkai 
tik lermus kelia, o delega
tas tam pritaria. Tikra mi
zerija.

Ji Brooklynietis.

Ruošiant Vakarienę

LDD 7 kuopos vakarienė 
jau artinasi. Ji bus spalių 
(Oct.) 18 d., šeštadienį,
klubo svetainėje, 280 Un
ion Avė., Brooklvne.

Tęsdamas “kvieslio” dar
bą rugsėjo 22 d. lankiausi 
pas draugus Umbrazus, 
Richmond Hill. Tai musų 
seni prieteiiai, “Keleivio" 
skaitytojai. Drg. Umbrazas 
dirba pas Diržį. Pakvie
čiau i vakarienę ir mielai 
sutiko.

Iš ten lankiausi pas drg. 
V. Paškevičių, irgi Rich
mond Hill. Radau su sū
numi bemeistravojant ką 
tai skiepe. Pakviečiau Į 
vakarienę, mielai sutiko, o 
Kai aš pradėjau išmetinėti, 
<ad ji retai matome musų 
įrengimuose ir susirinki

muose, tai aiškinosi, kad 
sunkus darbas dirbtuvėj, 
tolima kelionė i Williams- 
burgą ir metai trtikdą daž
niau pasirodyti.

Rugsėjo 21 d. buvau nu
vykęs i Ridgevvood pas Ro
ką Povilauską. Užtikau 
namuose. Ponią Povilaus- 
kienę radau grįžusią iš Ka
lifornijos, kur ji lankėsi 
Los Angeles mieste. Papa
sakojo, kad Kalifornijoj su- 
itikusi daug lietuvių, net ir 

iš Brooklyno; iš kelionės 
grįžo patenkinta. Mano pa
kvietimą priėmė ir pasima
tysime spalių 18 d. metinėj 
musų vakarienėj.

Kiti draugai irgi darbuo
jasi. A. Buivydienė Mit- 
chell’io dirbtuvėje mobili
zuoja svečius. J. Rimavi- 
čius darbuojasi Robert 
Hali, gyvai platina tikietus 
B. Spudienė ir kiti priete- 
liai. Turėsime smagią va
karienę. Teko girdėti, kad 
ir bostoniškiai musų kvieti
mą priėmė ir telkiasi nema
žu buriu pasirodyti vaka
rienėj.

J. Buivydas.

TAFTAS IR MėCARTHY ŠYPSOSI

Šen. Taftas Chicagoj susitinka senatorių McCarthy (vi- 
duryje). Šen. Taftas sakė. kad jis rems senatorių Mc
Carthy, kurį Wisconsin balsuotojai didele didžiuma bal
su vėl išstatė kandidatu.

Kas Girdėt Chicagoje

VVORCESTER, MASS.

Miršta Lietuviai

Bėgyje vieno mėnesio 
VVorcesteryje mirė 24 lietu
viai. Milė dar gana jaunų 
vyrų: advokatas Kazimie
ras Tamulionis—49 metų, 
Jurgis Razgevičius—49 me
tų, Jonas Pale vičius—40 
metų .Spalių o d. Įvyko dvi
gubos šermenys—tai Zigmo 
ir Juzės Juškų-Juškevičių.

Zigmas Juška eidamas 
šaligatviu parpuolė—persi- 
skėlė galvą. Nuvežtas ligo
ninėn už dviejų dienų mirė. 
Tuo pačiu tarpu viena duk
tė, nuvykusi motinos aplan
kyti, rado motiną virtuvėje 
ant grindų jau mirusią nuo 
širdies smūgio. ' Paliko trys 
ištekėjusios dukterys ir sū
nūs Zigmas Juška.

Edvardas S. Myler, pada
ręs užpuolimą ant VVorces- 
ter County Trust Co. ban
ko, buvo pagrobęs $31,431. 
Jis. susektas ir pagautas. 
Teismas paskyrė jo gyni
mui advokatą lietuvį Gene 
J. Balcolm (Balčiūną), bos-
tonietės Balčiūnienės sunu.

£

Į VVorcesterį atsiklausto 
iš Toronto, Kanados, volde- 
marininkų laikraštis “Lais
voji Lietuva.” Išsinuoma
vo 4 kambarių patalpas. 
Dabar leidėjai vaikščioja 
po namus ir pas biznierius 
prašydami paramos. Spa
lių 4 d. per lenkų radio pro
gramą jie skelbė parengi
mus naudai savo laikraščio. 
Įdomu, argi lenkai skaitys 
tą jų laikrašti?

Vietoje laukiama “karo” 
tarp smetonininkų ir volde- 
marininku.

Paieškau brolio Vinco Eismonto ir 
pusseserę Elzbietos ir Onos Pabijo- 
naityčių. Rodos, kad visi gyvena 
Chicagoj. bet kilę iš Oštakių kaimo, 
Varnių parapijos, Telšių apskričio. 
Turiu svarbų reikalų. Prašau jų 
pačių ar juos žinančių pranešti apie 
juos šiuo adresu : < 41)

Vladas Eismontas,
131 Pelham Rd.,

Salem Depot, N. H.

SAN DIEGO, CALIF.

Iš Lietuvių Gyvenimo

Čia yra susitvėrusi orga
nizacija vardu “Lithuanian 
American Society.” Ji jau 
yra metų senumo. Rugsėjo 
7 d. minėjome tos draugi
jos metines pp. F. W. Kud- 
rikų (Kudrick) namuose.

Nepaprastas Sekmadienis

Sekmadienis, rugsėjo 28 
d., buvo nepaprastas. Toks 
tuvo ne vien dėl to, kad tą 
sekmadienį pasukome 1 va
landą atgal. Tą dieną šili
ma čia sumušė rekordą. Tu
rėjome 88 laipsnius šilimos. 
Visa diena buvo graži, gie
dra, saulėta. Tai buvo tik
rai piknikinis oras. Kaip 
_ykis tą dieną ir buvo pik
nikas. Jį buvo suruošusi 
šv. Kazimiero vienuolyno 
rėmėjų draugija Vytauto 
Parke. Žmonių suvažiavo 
daug. Ypatinga tas, kad 
už baro viešai baltoji meš
ka buvo pardavinėjama. 
Matyt buvo gautas specia
lus kardinolo leidimas.

Tą dieną Marąuette Par-

gali pasididžiuoti didingo
mis patalpomis. Dabar tin
kamas patalpas pasistatė 
Distriet Savings and Loan 
Association. Ta bendrovė, 
įkurta 1897 metais, minė
dama 55 metus savo gy va
vimo, pasistatė namą adre
su 3430 So. Halsted Street. 
Namo įkurtuvės buvo spa
lių 1, 2, 3 ir 4 d. Jos tur
tas siekia 8 ir pusės milio
nų dolerių.

Ii po Justino Pastogės

Kaip Jau įprasta, turėjo
me susirinkimą pas Justi
ną. Pasikalbėjimas buvo 
toks:

—Dan Kuraitis “Naujie
nose” neretai gerai pasiro
do su savo raštais. Dabar

ko vyčių kuopa turėjo išvy- su savo “Atsiminimais
ką į Starved Rock. 
važiavo, turėjo 
time.” '

Parengimu salėse

Ponai Kudrikai yra lie
tuviai patriotai, nors ponia 
Kudrikienė yra noi-vegų 
kilmės ir augusi Hong Kon
ge prie Kinijos, kur ji susi
pažino su savo busimu vy
ru, tarnavusiu Amerikos 
marinuose.

Šios musų metinės buvo 
ir atsisveikinimo iškilmės, 
nes pp. Kudrikai išsikelia 
iš musų į San Frau Barsto w 
bazę. Metinių ir išleistuvių 
proga ponia Kudrikienė 
įteikė naujai išrinktam 
draugijos pirmininkui Vik
torui Petrikai gražų Vytau
to Didžiojo paveikslą. Tai 
p. Kudrikienės piešinys, 
Vytautas pavaizduotas ant 
žirgo. Musų draugijai ta 
dovana bus geras primini
mas malonaus bendradar
biavimo draugijoj su pp. 
Kudrikais.

Musų draugijos kiti val
dybos nariai yra: J. P. Yu- 
raitis—vice-pirmininkas, iš 
SanDiego: Helena Shaulis 
—sekretorė, iš EI Cajon,
Mrs. Lee Paza—iždininkė, 
*š San Diego.

Atsisveikinimui su pp. 
Kudrikais musų draugija 
įteikė jiems atminimui ma- 
ią dovaną, gražiai išgravi- 
uotą barometrą.

Po pašnekėsiu ir draugi
jos reikalų aptarimo turėjo
me malonias vaišes ponios 
Kudrikienės pagamintas.

Musų draugija jungia 
daugiausiai čia gimusius ir 
augusius lietuvius. Draugi
ja ruošia išvažiavimus už 
miesto į pajūrį ir į farmas, 
o po eilinių susirinkimų na
riai pasivaišina ir suėję 
magiai laiką praleidžia.

I. G. Truchin.

Kas 
‘good

buvo
tiek, kiek retą sekmadienį 
jų būna. Lietuvių Teatras, 
artisto Stasio Pilkos vado
vaujamas, vaidino komedi
ją “Naujieji Žmonės,” o 
Chicagos Lietuvių Audito
rijoj vyko literatūros vaka
ras, suruoštas Lietuvių Ra
šytojų Draugijos. Toliau, 
tą sekmadienį tęsėsi jau 
prasidėjęs Lietuvos vyčių 
bazaras. Marąuette Parko 
lietuvių parapijos choras 
minėjo savo sidabrinį jubi- 
lėjų, suruošdamas koncertą 
ir banketą.

Tokie tai buvo didieji 
parengimai, o netruko ir 
mažesniu.

Spalių 4 d. Sandaros 16 
kuopos piknikan suplaukė 
daug žmonių; buvo atvyku
sių nemažai iš kitų kolonijų 
svečių.

Turėta daug grybų, ta
čiau patenkint visus nebuvo 
galima. Matyt, lietuviai 
mėgsta juos. Buvo smagus 
ir pelningas piknikas.

Prof. M. Biržiškos 70 me
tų sukakties proga Juozas 
Šalaviejus surinko *$102. 
Pinigai pasiųsti spalių 1 d.

Lietuvių veteranų postas 
kartu su bubnų ir trimitų 
benu rengia šaunų pikniką 
spalių 12 d. Babrausko pa- 
vilione, Leicester, Mass. 
Sandaros 16 kuopa jiem: 
gelbsti suruošti tokią išvy
ką. Jie kartais pagelbsti 
kitiems. Koresp.

Ką Girdėjo pas Popiežių

Vieno Chicagos žymaus 
lietuvių biznieriaus žmona 
nesenai grįžo iš kelionės po 
Europą. Ji pabuvojo ste
buklingose vietose, buvo 
Romoj ir matė popiežių. Ne 
tik matė, o turėjo progos su 
juo pasikalbėti. Dabar, su
grįžusi, pasakoja, ką ji po
piežiui sakiusi ir ką jis at
sakęs. Ji užsiminus popie
žiui apie pavergtą Lietuvą. 

11 Popiežius čia jos kalbą nu 
traukęs ir pasakęs: “Žinau, 
žinau apie pavergtos Lietu
vos kančias. Atsimenu ją 
savo maldose.”

Ir kiti lietuviai, atsilankę

ypač gerai pasirodė.

—ir aš jo “Atsiminimais” 
pasigerėjau. Gerų atsiliepi
mų girdėjau ir iš kitų.

—Aš, draugai, turiu, va, 
jėzuitų laikraščio “Laiškai 
Lietuviams” paskutini nu
merį. Jį varčiau, skaitinė- 
jau. Visų pirma štai ragi
nama pasukti atgal, į vidur
amžius. Girdi, Tegu dabar 
Dievas tampa musų gyveni
mo centras ir išeities taš
kas, kaip kad buvo vidur
amžiais. Tai gyvenimas pa
gerėsiąs. Galima sutikti, 
kad viduramžiais Dievas 
buvo gyvenimo centras ir 
išeities taškas. Bet tada 
spirgėjo ant laužų gyvų 
deginamų žmonių mėsa. 
Tada siautė karai, viešpa
tavo baudžiava. Tai va ko 
susilauksim pasukę į vidur
amžius.

O aš tai perskaičiau 
popiežiaus raštą apie krikš
čionišką sąžinę. Nemažai 
ten radau įdomybių. Po
piežius, pavyzdžiui, tvirti
na, kad esą tokių, kurie no
rį susiaurinti bažnyčios au
toritetą dorovės klausimuo
se. Tai tuščias nusiskundi
mas. Svarbiausiuose gyve
nimo dalykuose bažnyčiom 
teisių niekas nesiaurino.

Buvo ir daugiau panašių 
pasisakymų.

Laisvamanis.

ALT Chicagos Skyriau*pas popiežių, girdėjo jo už 
uojautos žodžių ir jo neuž- Metinė Konferencija 
įniršimą maldose. Tai ge
rai. Bet čia kyla klausi
mas, ką Lietuva amžių bė
gyje kentėjo nuo lenkų ir 
ką popiežius darė?

Spalių 12 d. ALT Chica
gos skyrius rengia Lietuvių 
Auditorijoje metinę visų 
organizacijų ir įvairių poli
tinių junginių konferenciją.

Naujame Pastate

Visos Chicagos lietuvių 
taupymo ir skolinimo ben
drovės turi geras patalpas. 
Ypač didžiausioji bendro
vė, Standard Eederal Build- 
in'i and Loan Association,

JURGIO JANKAUS naujasis romanas

yra šiuo metu Įdomiausia ir plačiausiai skaitoma knyga.
I tomo kaina $2.20, II tomo—$2.60. Užsakymus su pi
nigais siųsti: (41)

GABIJA
335 Union Avenue Brooklyn 11, N. Y.

Konferencijos tikslas, kaip 
kad kasmet daroma, duoti 
metines skyriaus tarybos at
skaitą visuomenei ir vi
soms draugijoms remian
čioms Lietuvos laisvinimo 
reikalą, ii- išklausyti pagei
davimų ir nurodymų iš or
ganizacijų atstovų tolimes
nei Tarybos veiklai: išrink
ti naujuosius Tarybos vyk
domuosius organus ir ap
tarti ateities veiklą Lietu
vos laisvinimo reikale.

Skyriaus Taryba kviečia 
visų organizacijų atstovus 
gausiai konferencijoje da
lyvauti, savo įnašais parem
ti ALT darbą ir pareikšti 
pageidavimus bei sumany
mus musų bendrajam dar
bui Lietuvai.

J. T.
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Ar Ūkio Krizė Neišvengiama?

—Gerai, Maike, kad mu- niekad neprabagotėsi. Tu 
du susitikom. Aš turiu rei- tur but skaitei gazietoje 
kalą prie tavęs. apie tą farmerj, ką norėjo

—Aš jau nujaučiau, ko iš savo sunkios procios pra- 
tėvas nori. sigyventi. Jis girdėjo, kad

—Na, tai ko gi? dabar pynacų praisas paki-
—Pinigų. lo: taigi jis užsodino savo
—Jes, Maike, paskolink lauką pynaeais ir paskui 

man pusę dolerio. -meldėsi, kad Dievas duotų
—Neturiu, tėve. gerą derlių. Nu, pynacai
—Žinai, Maike, aš jau užaugo nešlektai. Ale su- 

pradedu pykti. Mokiniesi žinojo valdžia, kad jis au- 
ir mokiniesi, o pinigų kaip gina pynacus be permito, 
nėra, taip nėra. Jeigu aš tuojau padarė sūdą ir uždė- 
tiek mokslo turėčiau, tai se- jo 300 dolerių fainos. Sa
nai jau bučiau bagotyrius. ko, nedavei valdžiai žinot,

n . ... , , kad pvnacus augini. Nu,—Bet ar žinai, teve, kad ; . . , ,. - - .. . ;ai vot. ir pasidarvk gvve-nrokvti žmones mažiausia . .. 1 • . . .
uždirba 'niina iS savo Proclos» Jel

rr ' , -j- k o į kuras esi.—Tai kas uždirba? : *
—Daugiausia uždirba ra- —Girdėjau ir as, tėve, 

ketieriai ir politikieriai, tė- bad tą farmeri nubaudė, 
ve, bet aš i tokias sritis ne- reikia žinoti, tėve, Jog 
tunu palinkimo.

—Aš nesuprantu, Maike, 
kas tau darosi. Juk politi-

valdžia yra nusistačiusi pa
laikyti aukštą pynacų kai
rų ir todėl neleidžia per-jkė

kierių džiabas yra gana \‘auS J'l auginti. Jeigu tas 
garbingas. Tik pažiūrėk, faimeiys to nežinojo, tai iš 
kaip žmonės juos myli! Ve, dalies ]is pats kaltas. O jei- 
musų Sčeslyvos Smerties §u pinojo n vistiek mėgino 
Susaidei šiemet sueina 25 pasųielny ti, tai elgėsi netei- 
metai, tai nutarėm surengti =ėiai; vaoinasi, vistien. kal- 
jutile-iušavą bankietą. Bus tas-
prikepta torkių, kilbasų ir “.k matau. Maike, tai 
bus šampano. Lietuviams šito biznio nesupianti. 
tikėtas i tą banketą bus po Ar^ §aIima kaltinti farme’ 
5 dolerius, bet įolitikie- ’T JC1?U Jls au?ina P.vna' 
riams Įžanga bus už dyką. us saV() karmoj? Juk far- 
Negana kad jie už dyką Jpa Paklauso jam, o ne val-
gers ir valgys, ale nutarta f ^ia* •lal kok? knznį valdžia 

į turi kištis Į jo žemę? Juk 
valdžia skelbia, kad 

fry kontry. Visam
butum politikieris, tai ir įVieiul garsina per radiją.

laisvė

Rinkimų metu daug gir
dime kalbų apie Amerikoje 
esančią “prosperity” ir apie 
to gerbūvio •‘tuštumą.” Jei 
paklausysime republikonų 
kalbėtojų, tai sužinosime, 
kad Amerikos ūkis stovi 
ant “minų lauko” ir bet 
kurią dieną gali išsprogti. 
Jei paklausysime demokra
tų, tai išgirsime, kad po an
trojo pasaulinio karo Ame
rika neturėjo didesnės dep
resijos ir visą laiką darbai 
ėjo gerai, išskyrus trumpus 
užsikirtimus lengvojoj pra
monėj (tekstilėj ir k.).

Kada rinkimai praeis, tas 
klausimas dėl gerbūvio ir 
jo tuštumo visvien pasiliks. 
Ir po rinkimų žmonės rodys 
pirštu i infliaciją, kuri iš
pučia kainas ir daug darbi
ninkų laimėjimų nuneša vė
jais.

Kaip reikalas atrodo ne 
rinkimų karštyje, bet tik
renybėje? Ar Amerikos 
ūkis gali buti “prosperity 
būklėje be karo užsakymų, 
be Marshallo plano išlaidų, 
be ekonominės pagalbos 
davimo užsieniams ir be 
Korėjos skerdynių?

Kapitalistinis ūkis visada 
eina iš gerbūvio i krizę, iš 
krizės i gerbūvi. Ūkio pa
kilimas ir smukimas eina 
periodiškai. Seniau kas 10 
ar 11 metų kapitalistinių 
šalių ūkis pereidavo iš pa 
kilimo i krizę ir vėl i paki
limą. • Bet tas periodišku
mas nutruko dėl pirmojo 
pasaulinio karo. Šiandier 
jau nebegalima kalbėti apie 
periodišką ūkio pakilimą i; 
smukimą, nes jau kelios de 
šimtys metų. kaip krizės 
pasirodo staiga ir visai ne- 
silaikydamos paskirto ar 
spėjamo laiko. Pavyzdžiui, 
didžioji 1929-1933 metų 
krizė atėjo geriausiems 
ekonomistams sapaliojant 
apie nepabaigiamą gerbū
vi Amerikoje. Dar ir šian
dien yra ekonomistų, kurie 
rausta pasiskaitę, ką jie sa- 

apie ūkio krizes 1929

daug dėjosi prie karo nute- 
riotų Kraštų atstatymo. Ba
lionai dolerių buvo leidžia
mi per UNRRA, paskui už
ėjo ramesnis laikotarpis, 
iki šaltasis karas privertė 
ladėti atstatyti Europos 
kraštus per Marshallo pla
ną. Paskui atėjo kariško 
pasiruošimo laikas ir dabar 
bilionai dolerių eina Euro
pos apginklavimui ir jos 
ūkio palaikymui. Po Korė 
jos karo ypač daug visokit 
gaminių ima karo dievaiti? 
Marsas.

Visuomet, kada didelė 
ūkiškos veiklos dalis yra 
nukreipiama i nevarto 
mus užsakymus, kokie yra 
kariški užsakymai, norma- 
liškas kapitalistinio ūkio 
nakilinais ar smukimas yra 
nutraukiamas. Ir dabar 
Amerikoje ir visose Euro
pos šalyse ūkis vra didelioX * *
lakilimo būklėje dėl kariš 

kų užsakymų daugybės. Jis 
toks ir bus, kol kariški už
sakymai suks Įvairias maši
nas ir vers gaminti visokių 
aminių tiek. kiek tik gali 

ma pagaminti.
O kaip butų, "jei kariški 

užsakymai šiandien nustotų 
ūkio mašiną sukę? Kaip 
butų. jei kariški užsakymai
tiktai sumažėtų? Ar ukiš 
ka depresija nepaliestų
{raštą?

Atsakymas i šitą klausi
ma vra aiškus TAIP, bet su 
labai svarbia pastaba: JEI
GU valstybė nesiimtų prie
monių prieš ūkio krizę ko
voti.

Ūkiškų krizių priežastis 
•šiandien nebėra jokia pa
slaptis. Krizės ir gerbūvio 
mįsle ekonomijos moksli-

metų pirmoj pusėj.
Kada kalbama apie kapi-

zalistinio ūkio krizes ir pa
kilimus, tai turime galvoje 
naždaug normališką ūki, 
kuris dirba žmonių parei
kalavimų tenkinimui. Da
bar betgi musų ūkio nega

ninku

juos su muzika pasitikti, su 
muzika palydėti ir kožnam Pan 
po prezentą duoti. Jeigu tu AmeriKa

politikieris, tai jr svietui garsina 
tau viskas butų už dyką. , pilna laisve vi-
Negana kad viskas butų už ?ierns« i’’ kas ką nori, tą ga- 
dyką, ale ant senatvės dar 
ir gerą pensiją gautum. Tu 
žinai tą majorą, ką anais 
metais apsivogė. Jeigu aš 
ir tu tą padarytum, tai visą 
gyvenimą reikėtų džėloj sė
dėt, bet jam niekur nieko!

li daryti. O tuo tarpu pa
sirodo, kad ir pynacų žmo
gus negali ant savo žemės 
užsiauginti. Tai kur čia 
laisvė, po paraliais?

—Tėvui rodosi, kad aš 
šito klausinio nesuprantu, o

Ir dabar jo politiški karna- fran išrodo, kad tėvas klvs- 
rotai paskyrė jam 12,009, p Aš į,u kelis kartus aiš. 
dolerių pensijos! Nu, ar tu kinau tėvui, kad absoliučios 
nenori but politikierius? laisvės organizuotoj valsty- 

—Ne, tėve, nenoriu. |bėj negali but. Net ir tarp 
—Vadinasi, nenori gero laukinių, kur nėra organi- 

gyvenimo? jzuotos valdžios nei Įstaty-
—Ne, tėve, aš nenoriu mų, pilnos laisvės nėra, nes 

veltui gerti ir valgyt, neno- n tenai yra tam tikri papro- 
riu nė vogti ir nenoriu ne- -;aL kurių reikia laikytis, 
užpelnytos pensijos. Aš no- O jeigu nesilaikysi, busi 
riu gyventi iš to, ką pats; nubaustas ir tenai, 
pasidarau. Kitaip paša-Į _Nu ui kas reikia da.

ryt?
—Čia, tėve, nieko neiš- 

—Bet aš tau pasakysiu,'darysi. Verčiau eik namo 
kad iš savo darbo ir pagalvok daugiau.

kius—gyventi iš savo 
1 o, o ne iš svetimo.

dar-

y .rike,

Įima vadinti normališku 
nes i ūkio veiklą Įsimaišė 
pasiruošimas karui. Prie? 
cntrąji pasaulini karą, kaų 
ik pasaulyje pradėjo kve

pėti paraku, didelė dalis 
ikiškos veiklos buvo nu
kreipta i kariškų užsakymų 
enkinimą. Todėl apie nor

mališką ūkio gyvenimą ka
rui einant, arba karui ruo
šiantis, negali buti kalbos 
Kaip karo metu taip ir ka 
iško pasiruošimo metu 
‘rinką” išeina naujas var
totojas, karo dievaitis Mar
kas. ir griebia tiek gerybių 
kiek tik jis gali jų gauti. 
Apie prekių perteklius, rin 
kų stoką, žemas kainas ne
begalima kalbėti.

Amerikoje nenormalė 
ūkio sąlygos yra nuo pat to 
laiko, kada 1940 metais bu
vo čia priimtas Įstatymas 
apie “nuomos - paskolos” 
da vimą demokratiškiems 
kraštams, o ir prieš tą laiką 
karo užsakymai jau buvo 
jaučiami ūkio gyvenime ir 
suko mašinas, kurios gami 
■•o didžiajam vartojui— 
Marsui.

Po karo padėtis nepasi
keitė. Amerika po karo tu 
rėjo ne tiktai išdžiuvusią 
vidaus rinką patenkinti, bet

srityje dirba, mes turime 
’normališkose sąlygose, be 
caro užsakymų) ūkišką 
gerbūvį arba depresiją.

Kadangi ūkio plėtimas 
kapitalistinėse sąlygose nė
ra pastovus, bet svyruoja 
pagal numatomus vartoto

jų pareikalavimus, pagal 
aisvų kapitalų rinkoje bu
vimą ir pagal daug kitų 
aplinkybių, tai iš tų svyra
vimų taikiose ūkiškose są
lygose ir gaunasi ūkio pa
kilimai ir depresijos. Var- 
ojamų daiktų gamyba visa
da šiek tiek svyruoja, bet 
jos svyravimai yra nedide
li. Normališkai uždirban
tis žmogus maždaug kas
met tiek pat pinigų išlei
džia maistui, rūbams, pa
stogei ir kitokiems reika
lams. Jei audeklų gamyba 
pralenkia pareikalavimą, 
tai siuvyklos “suslekioja,” 
bet kitame sezone pasiūly
mas ir pareikalavimas išsi
lygina. Bet' kada ūkiškų 
investmentų mažiau daro
ma, kada naujų fabrikų, 
kasyklų, ir mašinų statyba 
smarkiai sumažėja, tada tu
rime ūkio krizę, kuri persi
meta Į visas ūkio šakas ir, 
sumažindama vartotojų pa
jamas, skaudžiai paliečia ir 
lengvosios pramonės gamy
bą.

Krizė (vis imant taikos 
sąlygas)) visada pirma pa
liečia plieno pramonę, nes 
plienas yra pagrindinė ūkiu

jau yra atsakyta ir 
valstybės žino, kokių vaistų 
jos gali griebtis, kad nuo 
krizės aps igynus. Dėl ko ky
la ūkio krizės?

Kad atsakius i šitą klau- 
imą reikia turėti galvoje 

sieną dalyką. Musų laikų 
ūkis nėra gamyba tiktai 
artojimui. Šalia vartoji

mo musų ūkis turi vieną vi
ai skirtingą pareikalavimą 

patenkinti, tai yra invest
mentų patenkinimą. Perei
tais metais Amerikos ūkio 
investmentai toli perviršijo 
20 bilionų dolerių. Tiek pi
nigų išlei.-ta ne vartojamų
jų daiktų .amybai, bet fab
rikams statyti, fabrikų ma
rinoms Įtaisyti, kasykloms 
<asti. plieno pramonei plės
ti ir pana-iems dalykams. 
Kuomet sakome, kad Ame- 
•ikos kapitalų investmentai 
adidėjo vi š 20 bilionų do- 
erių, tai tas reiškia, kad 
riša eilė fabrikų ir plieno 
iejyklų dirbo ne vartojimo 
patenkinimui, bet dirbo 
jkio plėtimo darbą: gami
no statybos medžiagą, kuri 
eina naujų dirbtuvių staty
mui, gami o mašinas, ku- 
ios bus naudojamos nau

jose dirbtuvėse ir tt.
Ūkiškos veiklos tikslas 

vra patenkinti vartotojų 
pareikalavimą. Bet maši
ninės gamybos laikotarpyje 
pirm negu patenkinti varto
tojų pareiklavimą, reikia 
gaminti mašinas, kurios 
tuos reikalavimus tenkina. 
Pirm negu siuvėjas siuva 
drabuži, reikia siuvamos 
mašinos. Pirm negu mūri
ninkas ima plytą namui sta
tyti. reikia pastatyti plyti
nę, kuri plytas gamina. li
tai p visose ūkio šakose. 
Musų dienų ūkyje tam tik
ra gamintojų dalis dirba 
ūkio plėtimo darbą ir nuo 
to, kiek žmonių toje ūkio

plėtimo medžiaga. Po plie
no seka statybos medžiagų 
gamyba ir palengva ūkiška 
veikla sumažėja, ateina kri
zė, ar depresija, iki vėl pa
gyvėja ta ūkio šaka, kuri 
gamina investmentus.

Žinant pagrindinę ūkiškų 
depresijų priežastį galima, 
rodos, surasti ir vaistų nuo 
ūkio krizių. Tie vaistai yra 
ir jie yra žinomi, bet kas 
turi buti gydytoju ir duoti 
negaluojančiam ukiui tų 
vaistų? Atsakymas Į šitą 
klausimą yra politinis. Vie
ni sako, kad tai vra valstv- 
bės pareiga, o kiti sako, 
kad valstybė neturi kištis Į 
ūkio tvarkymą, tegu. girdi, 
“ūkiškos jėgos” pačios sa
vo negalavimus išgyvena.

Ginčas tarp “laisvojo 
ūkio” šalininkų ir tarp tų, 
kurie mano, kad ūkio gyve
nimą reikia tvarkyti, yra 
oirmos eilės politinis gin
čas. Nuo tokio ar kitokio 
atsakymo i tą politiniai 
‘konomini klausimą mes 
alime sulaukti depresijos, 

arba jos išvengti.
K. Esminas.

Kas Turi “Kovos" 
Numeriu?

ŠEN. NINON KALBA APIE HISS’Ą

Šen. Nixon, republikonų kandidatas, kalba Salt Lake City 
ir rodo 7 pirštus; jis sakė. kad buvęs komunistas \\. 
Chalir.ers septynius kartus raportavo valdžios Įstaigoms 
apie Alger Hiss, kaipo bolševiku šnipą, bet niekas ne
kreipęs dėmesio.

Tarp Brooklyno Siuvėju
Paskutiniame savo 

suminėjau tik dvi 
Michiulio ir Zorlando. Dar
bininkų padėtis yra labai 
panaši ir kitose lietuviško
se šapose, bet kalbant apie 
as reikėtų ne tokius bend- 

rus faktus minėti, o smulk
meniškai viską viešumon 
iškelti, tik tuomet gausis 
darbininkų padėties tikras 
vaizdas ir pasirodys lokalo 
išrinktų vadovų tikri vei
dai. Bet tas darbas ne vie
no žmogaus, čia turėtų bu
ti bendras opozicijos dar
bas. Bet kur ta opozicija? 
Jos daugelis jau pasigenda.

Ši kartą noriu truputi už
minti ant “koi-no” ir opozi
cijos veikėjams. Pasitei-

laiškei Jau visiškai čia pat rinki- 
'apas, mai i vykdomąją tarybą, 

bet iš opozicijos nieko dar 
nesigirdi. Reikia manyti, 
kad prieš dabartinę lokalo 
valdybą išstatys savo “slei- 
tą” ir opozicija, nes tokios 
skandalingos valdžios loka
lus nėra turėjęs nuo savo 
susikūrimo.

Kiek mes atmenam, ko
munistai jau ne vieną kartą 
kriaučių Iokalą valdė ir nie
kuomet darbininkams gero 
nepadarė. Tiktai bloga. 
Tik prisiminkim jų senas 
kalbas (Bekampio ir kitų), 
kad juo darbininkams bus 
blogiau, juo greičiau jie su
pras savo revoliucines par
eigas. Taip jie darė anks
čiau, taip daro ir dabar, tik 

daro tautininkams
rauju vieną seną ir visiem 
kriaučiams žinomą veikėją,?dabar 
kodėl nieko neveikia prieš! padedant, 
komunistini suski ir kodėl j Kitas reikalas, kaip ko- 
Ieidžiama unija toliau su- irnunistus išmesti iš vadovy- 
sinti? fbės. Čia noriu priminti tik

—Jei tas ir nepasitrau- vieną atsitikimą iš J. Bui- 
kia iš veiklos, tai aš nevei
kiu.

—Kodėl, dėl kokios prie
žasties?

Ilga ir sena pasaka, kaip 
Nojaus arka. Jei bolševi
kai tas pasakas skleidžia, 
tai jie turi tikslą, bet koks 
čia gali buti tikslas? Pa
sidarė liūdna, kad taip 
svarbiu momentu nėra vie
nybės. Juk gyvenimo pa
tyrimas Įrodė, kad vieno ar 
kelių asmenų pasitraukimas 
iš organizacijos jos nesu
griauna, jei ji gyvenimiška, 
o tik sudaro laikinų sunku
mų. Bet yra tikras daly
kas, kad pasitraukę iš vi-

organizacijos
visuomeninin-

Nuo 1905 iki 1917-1918 
metų Amerikoje ėjo lietu
vių socialistų organas “Ko- 
a.” Gal but, kad kas nors 
š to laikotarpio socialistų 
’ar tebeturi to ‘laikraščio 
rumeriu, o gal net ir kom- 
rictu. Tokie leidiniai ’yra 
svarbi musų istorijai me
džiaga. ir reikėtų ją apsau
got, kad nežūtų.

Geriausia jai vieta butų 
Socialistų Internacionalo 
Archvvas, kuri laiko savo
globoje Internacionalo Sek-'taikė. Me

suomenines 
žmonės, kai’ 
kai. dingsta.

Išsikalbėjus su kitais opo
zicijos žmonėmis pasirodė, 
kad daugelis neįvertina pa
dėties. Svarbiausia, mano 
manymu, nedavertina ir ne
nori suprasti naujai atvy
kusiųjų. Girdi, nekovingi, 
išaugę vadistinėj dvasioj, 
pripratę valdžiai nuolan
kauti. tai ir čia, pamatę bol
ševikų ponavimą šapose, 
spėjo prisitaikyti pataikau
dami bolševikams.

Jie gal ir prisitaikė bet 
taio, kaip visi senieji prisi- 

neturim tiesos 
jų to, ko mes

vydo delegatavimo laiko. 
Matulio šapoj atsirado sun
kesnio darbo ir komunistai 
sumanė tą progą išnaudoti 
prieš delegatą ir lokalo va
dovybę. Kišeniniai sustrei
kavo, reikalaudami dides
nio atlyginimo. Jie patys 
nesitikėjo, kad Buivydas ką 
nors iškovos, nes tuomet 
Matulio šapoj ir taip neblo
gai mokėjo. Bet Buivydas 
iškovojo ir jie patys buvo 
tuo nustebinti. Ir šapose 
buvo visai kitas vaizdas. 
Tuomet komunistai bosams 
nepataikayo ir net kitaip 
manančių darbininkų ne
skundė, nes žinojo, kad ga
li buti sutramdyti. Tada 
jie tokius reikalavimus sta
tė, kad nei bosai, nei uni
jos vadovybė negalėtų tų 
reikalavimų išpildyti, tuo 
jie tikėjosi prieš darbinin
kus diskredituoti delegatą 
ir visą lokalo valdybą.

O kas 
ir

jermonas 
nas ir tas

bosas
dabar? Šapose 
čermonas, arba 

ir bosas, tai vie- 
pats. Šapų ko

ret o r i a t a s Amsterdame, reikalauti iš 
Olandijoj. Tenai yra ren- patys neturim. Parodyki- 
kama visa socialistinė lite- me pavyzdį, reikalui ištikus 
l atura, ypač laikraščiai, nes {širdingai užstokim juos, nes 
jie vra svarbus socialistinio
sąjūdžio dokumentai.

Taigi, kas turi senų ko
vos numerių, arba jų rinki
nių. šiuo yra prašomas pri
siųsti juos Į “Keleivį,” o 
mes persiusime juos Į Am
sterdamą.

Keleivio” Administracija.

mes esam ir piliečiai ir uni
jos visas tiesas žinom. Vie
toj “nakinimo,” ištieskim 
draugišką ranką ir aš- esu 
tikras, kad jie bus su mu
mis. nes komunistai jiems 
niekuomet nebuvo prie šir
dies ir nebus, o tik reikalo 
verčiami privalo taikintis.

mitetai tik dėl žmonių akiiĮ, 
delegato neturim, vykdo
mojoj taryboj surinkti žmo
nės be nugarkaulio ir netu
rintieji atsakomybės. Kas 
palieka kriaučiams daryti? 
Išvada peršasi pati: visi, 
seni ir naujai atvykę, pri
valom prisidėti kuo kas ga
lim, kad išstumti komunis
tus lauk iš lokalo vadovy
bės. Kas gali ir sugeba tu
ri prisidėti prie darbo, ne; 
padoresnių žmonių nevei
kimas padeda ir stiprina 
komunistus. O kas negali 
dirbti, tas privalo, laikui at
ėjus, paremti savo balsu.

Senas Kriaučius Petras.

t
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Gyvenimas Kolchoze
Lietuvos bolševikų spauda pa

duoda įdomių skaičių apie vieno 
kolchozo gyvenimų. Paprastai 
bolševikai apie visokią gamybą 
praneša procentais, tiek dau
giau ar mažiau, bet tikrų skai
čių nepaduoda. “Tėvynės” kol
chozui padaryta išimtis ir pa
duodami skaičiai, kurie bus 
įdomus skaitytojams susipa
žinti.—Red.

“Tėvynės” kolūkis Kai
šiadorių rajone 1952 metais 
turėjo 1,078 hektarus apsė
to žemės ploto. Iš viso kol
ūkis turi žemės apie 1,600 
hektarų (skaitant su pievo
mis ir nedirbama žeme).

403 hektarai apsėti žiem
kenčiais, 443—vasarojum, 
42—linais, 190 — pašari
niais runkeliais, daržovė
mis ir kt.

Kolūkyje pastatyta arkli
dė, paukštidė ir 400 tonų 
talpos sandėlis. Statoma 
kiaulidė, garažas, karvidė 
ir linų džiovykla. Apie gy
venamųjų trobesių statybą 
visai nekalba.

Laukų darbams skirta 
137 darbiniai arkliai. Iš 
MTS (Traktorių ir Mašinų 
Stoties) prie šio kolūkio 
priskirti du motoriniai 
kombainai, kuliamoji maši
na, kilnojama grudų džio
vykla, grudų valymo ir ru 
šlavimo mašina, mašinos li
nams rauti ir kulti ir arkli
nė javapiuvė.

Kombainais nuimti pa
skirta 330 hektarų javų 
140 hektarų rugių, 40—va
sarinių kviečių ir 50—avi
žų, t. y., 40'f visų varpinių 
javų. Vienam kombainui 
dienos norma skiriama 10 
hektarų. Taigi du kombai
nai ūkyje turi numatyto 
darbo 16-17 dienų. Rugių 
laukuose vienam kombai
nui numatyta darbo beveik 
devynioms dienoms, kitas 
neminimas.

Visas rugių derliaus nu
ėmimas ir iškulimas numa
tyta atlikti per 12 dienų, 
vasarojaus—per 10 dienų, 
linų nurovimas (iš dalies 
mašina, iš dalies ranko
mis), kūlimas ir paklo.iimas 
—per 10 dienų.

Ūkis paskirstytas dalimis. 
Kiekvieną jo dali dirba at
skira brigada. Paskirsty
mas, rodos, priklauso nuo 
darbininkų gyvenamos vie 
tos. Gyvenamieji trobesiai 
dar nesukelti Į vieną cen
trą, kaip tai prieš porą me 
tų buvo planuota. '

Antrajai ūkio laukinin
kystės brigadai yra paskir
ta 315 hektarų plotas, iš 
kurių pasėlių ploto yra 205 
hektarai, jų tarpe 145 hek
tarai grūdinių kultūrų. Bri
gadoje yra 52 darbingi 
žmonės: 18 vyrų, 27 mote
rys ir 7 prieaugliai. Vie
nam darbingam asmeniui

tenka 6 hektarai žemės, iš 
kurių apie 4 hektarai aria
mos. Kiek brigados darbi
ninkų šeimos narių (vaikų 
ir senelių bei šiaip nedar
bingų)—neminima. Briga
dai priskirta 20 darbinių 
arklių, javapiuvė, arklinis 
grėblys, 14 vežimų. Kom 
bainu numatyta nuimti šia
me plote daugiau kaip pu
sė varpinių kultūrų der
liaus, o linų raunamąja nu 
rauti visus linus (17 hekta
rų).

Iš 65 hektarų rugių plo
to derlius numatomas 680 
dvigubų centnerių (dvigu
bas centneris yra 220 sva
rų), t. y., apie 21 paprastą 
centnerį iš hektaro. (Ne
priklausomoje Lietuvoje 
normalus derlius buvo 25-
26 centneriai.)

Iš 680 dvigubų centnerių
derliaus iš anksto yra pa
skirta atiduoti valdžiai 350 
dvigubų centnerių, tai yra, 
truputį daugiau kaip pusė. 
Duoklė turi buti atiduota 
geriausios rūšies gludais ir 
nuvežta į vadinamą “pa
ruošų punktą,” kuris yra už
27 kilometrų nuo ūkio. Tas 
350 tonų gl udų pagal planą 
turi nuvežti sunkvežimiu 3 
vyrai per 3 dienas, suvaži- 
nėdami į punktą po 3 kar
tus per dieną.

Iš tos brigados derliaus 
nuėmimo darbų plano vie
tomis galima nustatyti vie
no darbininko darbo die
nos norma. Pavyzdžiui, 7 
vyrai rankinėmis (trumpa- 
kotėmis) dalgėmis turi nu
kirsti 2 hektaru rugių, juos 
surišti ir sustatyti i gubas.

AR JIE TAIKINSIS AR SKIRSIS?

Amerikos spaudoje daug spėliojimu, ar ak ore Kita riayworth (dešinėj) ir jos maho
metonas vyras Ali Khan taikinsis ar eis į t Cmą laisvės atgauti. Per ilgą laiką ta 
pora gyvena išsiskyrę, bet dabar susitiko 1* ryžiuje. kur ir nuotrauka padaryta. Ali 
Kahn yra milionierius, o jo žmona Hollywo io žvaigždę, todėl ju “romansas su per
traukomis” ir valkiojamas po spaudą.

KorespondencijoS
LAWRENCE, MASS.

Trumpai Apie Viską
Pereito sekmadienio rytą 

Juozas Skruodis, Kazys 
Vaitiškis ir Julius Kieva 
buvo nuvykę i Boxford ir 
Ipsvvich miškus grybauti. 
Julius kad kiek butų paga
vęs zuiki, tik nespėjo ant 
uodegos užberti druskos.

Prie kombaino 9 žmonės 
per dieną turi nuo kombai
no paimti, mašina išrūšiuoti 
ir džiovinamąja mašina iš
džiovinti 170 dvigubų cent
nerių.

21 žmogus su 11 vienkin- 
kių ir 2 poriniais vežimais 
per dieną turi suvežti 170 
vežimų šiaudų. Rankomis 
ar mašina nukirstų rugių 
vienas žmogus vienkinkiu 
vežimu turi suvežti 10 ve
žimų. Prie dviejų vežimų 
priskirtas dar vienas my- 
nėjas.

Daržovių ravėjimo ir ap- 
kaupimo norma dienai— 
16 hektaro.

Arimas poriniu plugu— 
0.7 hektaro dienai vienam 
žmogui.

Linų klojimas—580 pėdų 
per dieną vienam žmogui. 
(Suspėjant pakloti kas mi
nutė po pėdą, reikia dirbti 
be jokios pertraukos po 9 
vai. 40 minučių.)

Avižų suvežimas—12 ve
žimų vienam vežėjui per 
dieną, o žirnių—12-13 ve
žimu. Visur tik vienas my- 
nėjas prie dviejų vežimų.

Edvardas Velička ir Ma
rytė Balevich ruošiasi su 
kurti šeimynini gyvenimą. 
Ta proga jiedviem buvo su
rengta šauni puota; gimi
nių ir svečių dalyvavo virš 
dvejų šimtų.

Haverhillietė Paplauskie
nė buvo atvykusi ir užkvie 
tė lawrencieėius dalyvauti 
Gedimino Klubo piknike, 
kuris Įvyks spalių 12 d., 
nuosavam parke, Bradfor- 
de. Tai busiąs paskutinis

—Kur gi eini taip smal
kiai nusiteikęs?

—Veselijon!—stragiai at
sako.

—O iš kur tamsta pareini 
taip išvargęs?

—Iš ve-se-li-jos,—vos tik 
per dantis prakošia. Taip 
būna ir su tais, kurie Rock- 
inghame vaikosi arkliukus.

Gamta pasikeitė, oras at
vėso ; vasarviečių kurortai 
užsidarė, gėlės nuvyto, la
pai pakeitė spalvą; lankose 
kvietkos nežydi, pievos jau 
nežaliuoja ir smalsios šir
dies Į gojelį vaikštinėti ne
vilioja. Prasideda naujas 
sezonas.

Per tris mėnesius nebuvo 
draugijų, klubų ir nė vie
nos organizacijos susirinki
mu. Dabar susirinkimai ir 
visokie parengimai: šokiai,
i__ ii_:panai.
svetainėse.

gužynes jau vyksta

žada
nuoširdžiai kvietė visus'aptarti savo
iawrenciečius ten daly vau-1 reikalus, 
ti. Gi Juozas VaskelionisJ Kaip žinoma, 
kai paprastai, mėgsta kri
tiškai pastebėti:

—O je! Haverhillio klu- 
biečiai, ar pas mus atvyks-

šių metų piknikas ir jinai tytojai
Keleivio 

susirinkti ir 
savaitraščio

Apie Paveldėjimą
Ne persenai skaičiau 

“Drauge” tūlo Dr. Lito iš 
Europos straipsni, pavadin
tą “Suklastotas Mokslas,” 
kur aiškinama apie pavel
dėjimo mokslą ir tvirtina
ma, kad aplinkos sukelti 
požymiai nėra paveldimi, 
arba kitais žodžiais tariant, 
tasai daktaras tvirtina, jog 

■ aplinka į paveldėjimą jo- 
Ikios įtakos neturi. Pagal jį 
išeitų, kad žmonės, daugy
bę gentkarčių išgyvenę arti 
pusiaujo (ekvatoriaus), kur 
saulė karščiausiai kepina, 
juodą odos spalvą įgavo ne 
aplinkos Įtakoje, bet buvo 
iš karto tokiais sutverti. . . .

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
<► BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
-O RET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
-o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

ta.'
—Žinoma, kad atvyksta. 

Jūsų klubo piknike buvau 
aš su Matoniene, Majaus
kas su Želioniu ir Račkaus
kas su žmona,—Stela smar
kiai jam atkirto.

—Tai tik pustuzinis, o 
galėjo buti bent pusšimtis, 
—Juozas dar pastebėjo.

—Kai jus pas mus atvyk
site pusė šimto, tai musų 
atvyksime dvigubai. — Ir 
daugiau jau nebuvo ko sa
kyt, reikėjo pasižadėt ha- 
verhilliečių piknike daly
vauti. Mes ten busime.

Marijona Lagunienė su 
dukra Lillian išvyko atos
togų i Washington. D. C., 
ir sakė, kad jodvi aplanky
sią visas svarbiausias ir is
torines vietas musų šalies 
sostinei.

Keleivis”
nėra privatinė įstaiga, bet 
yra lietuvių darbininkų, pa
žangių biznierių ir aplamai 
plačios visuomenės laikraš
tis, kuriame it veidrodv at- 
sispindi kasdieninės darbi
ninkų kovos, gyvenimas ir 
veikla visų lietuvių nevien 
Šiaurės Amerikoj, bet taip 
jau visam pasauly. Greit 
bus pranešta, kada ir kur 
tokis keleiviečių susirinki
mas įvyks. Tėmykite!

A. Jenkins.

[tikra Teisybė Apie
Sovieių Rusiją

Arba Komunistų Diktatūra 
Faxtų Šviesoje

Į Rusiją šiandien yra at
kreiptos visų akys. Visi 
apie ją kaiba, bet nedaug 
kas žino, kas iš tikrųjų Ru
sija yra. O reikėtų žinoti. 
Inteligentiškas skaitytojas 
turi ne tiktai pats žinoti vi
sus svarbiausius faktus apie 
Rusiją, bet turi ir kitiems 
tatai paaiškinti.

Todėl patartina įsigyti 
knygą, kuri vadinasi “Tikra 
Teisybė Apie Rusiją.” Čia 
trumpais ir aiškiais bruo
žais nupiešta visa Rusijos 
praeitis ir dabartis. Čia pa
matysi, kaip “variagai” ar
ba skandinavai važiavo Ru
sijon tvarkos daryti; kaip 
Napoleonas, su savo armija 
pasiekė Maskvą; kaip Hin- 
c-.enburgas negalėjo surasti 
Rusijos “širdies,” į kuria 
butų galėjęs suduoti mi 
ną smūgi: kaip per 200 me
tų Rusiją turėjo pavergę 
totoriai: kodėl ji atsilikusi 
nuo Vakarų Europos civili
zacijos: kokios Rusijoj vei- aiškina, 
kė partijos: kiek buvo re
voliucijų: kaip atsirado ir 
Įsigalėjo bolševizmas; kuo 
jis skiriasi nuo socializmo, 
ir daug-daug kitų dalykų ši 
knyga nušviečia kaip ant 
delno.

Knyga didelio formato,
96 puslapių, kaina tik 50 
centų. Kiekvienam patar
tina ją perskaityti. Gauna
ma “Keleivio” knygyne:
63S Broadwav, South Bos
ton 27, Mass.

N. J. LIETUVIU 
SUVAŽIAVIMAS

šiuo syk Rockingham 
Parke, už keletos varsnų 

i nuo Methuen, New Hamp- 
shire valstijoj, bėgioja ark
liukai. Kasdien ten vyks
ta tūkstančiai žmonių žiū
rėti tų arkliukų ir vis kiek
vienam deda po du doleriu 
ant nosies, kad greičiau 
bėgtų. Bet tie doleriai ima 
ir nusliduoja ant uodegos, 
ir nieko nelaimi. Kai vyk
sta i parką, tai būna visi 
labai smagus, o po viskam, 
kai lieka jau išprosyti, tai 
vykdami atgal taip jaučia
si, kaip Lietuvoj grįždami 
iš sutuoktuvių.

Laikinasis organizacinis 
Lietuvių Bendruomenės ko
mitetas New Jersey valsti
joj spalių 26 d. Nevvarke 
šaukia visuotinį Nevv Jersey 
valstijos lietuvių suvažiavi
mą.

Suvažiavimo rengėjai no
rintiems melstis prieš suva
žiavimą užsakė pamaldas, 
kurios prasidės 10:30 v. iš 
ryto šv. Trejybės bažnyčioj, 
207 Adams St.

Pats suvažiavimas prasi
dės 3 vai. po pietų šv. Jur
gio draugijos salėje, 180 
Nevv York Avė.

Suvažiavime dalyvaus 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos 
nariai ir supažindins daly
vius su bendruomenės rei
kalais.

Visos organizacijos kvie
čiamos atsiųsti savo atsto
vus, o kurios nespės atsto
vų išrinkti, tai kviečiama 
atvykti organizacijų valdy
bų nariai ir veikėjai.

Jei mokslininkų teorijas 
atmetus, tikėsime biblijos 
legenda, kad žmogus nuo 
Adomo ir Ievos laikų išliko 
aplinkos nepakeistas, tad 
kaip atsirado įvairiaspalvių 
žmonių? Juk Adomas su 
Ieva tegalėjo buti tik vie
nos kurios spalvos.

Toliau daktaras Litas nu
rodo, kad bolševikai per sa
vo pseudomokslininką (ne
tikrą, tariamą mokslinin
ką) Lysenko suklastodami 
genetikos (paveldėjimo) 
mokslą, norį įrodyti, kad 
žmogus, susidarius palan
kioms sąlygoms, išsivystė iš 
gyvulio, atseit, iš žemesnio 
laipsnio.

Tiesa, rusai bolševikai

anglas mokslininkas Char
les Darwinas, gyvenęs de
vynioliktame šimtmetyje, 
sukurė teoriją apie žmo
gaus, kaip ir kiekvienos gy
vos būtybės, labai skaitlin
gų gentkarčių bėgyje (net 
milionus metų), išsivysty
mą iš žemesnio į aukštesnį 
laipsnį. Šią Darwino teo
riją papildė olandas moks
lininkas Hugo de Vries, su
kurdamas mutacijų teoriją, 
pagal kurią gyvūnijoj, vei
kiant išoriniams veiksniams 
(pav. nuodams, peraukštai 
temperatūrai ir t. p.), įvyk
sta taip vadinama mutacija 
—genų (paveldėjimo pra
dinių celių) pasikeitimas, 
kuris yra paveldimas. Prie 
to dar katalikų vienuolis 
Gregor Mendel, gyvenęs 
maždaug tuo pat laiku su 
Darvinu ir de Vries, sura
do paveldėjimo tvarkos 
dėsnius, kurie galioja tiek 
augmenijai tiek ir visai gy
vūnijai, neišskiriant taip 
pat ir žmogaus.

rusai
visada geba “surasti” savus 
“mokslininkus” ir “išradė
jus.” Jie surado ir pavel
dėjimo teorijai savaip aiš
kinti “mokslininką” Lysen
ko. Rusai bolševikai, kaip 
ir naciai vokiečiai, laiko sa
ve tobuliau išsivysčiusia na
cija, galinčia pasaulį valdy
ti ir tvarkyti, todėl jie ir ki
tų tautų Mokslininkų neno
ri pripažinti.

Betgi mums visai nėra 
svarbu, kaip rusai bolševi 
kai paveldėjimo mokslą 

Mes žinome, kad

Iki šiol dar niekam nepa
vyko šių mokslinių teorijų 
pakeisti kitomis: nei katali
kams nei bolševikams. Taip
gi dar niekam nepavyko 
tas teorijas ir savaip išsi
aiškinti, nes mokslas yra 
nuo visokių dogmų laisvas: 
jis negali buti nei katalikiš
kas, nei komunistiškas.

Mąstytojas.

PASAKA VAIKAMS

Šių metų pabaigoje mažu 
tiražu išleidžiama eiliuota 
pasaka vaikams “Žvirbliai 
Inkilėliuose”, 104 psl., kai
na S 1.50. Norintieji ją įsi
gyti, prašomi iki spalių 15 
d. pranešti autoriui (Petrui 
Pilkai, 426 E. 5th St., South 
Boston 27, Mass.), ir ji bus 
rezervuota. Knygų rinkoje 
ji nebus platinama.

Maikio ir Tėvo Kraitis

Musu skaitytojai, atsinau
jindami prenumeratas ir užsi
sakydami 1933 metu kalendo
rių. atsiuntė Maikiui su Tėvu 
dovanu.

Po $2 prisiuntė: Frank Kri- 
pas. So. Vienna. Ohio: J. Dau- 
nis. Brighton. Mass.. ir J. Tu- 
mavičius. Fairview, N. J.

Po $1.50 prisiuntė: \Vm. Gu- 
tosky. Ircns. Mich.. ir K. Trai- 
nelis. So. Hackensack. N. J.

V. Bružas iŠ Caniston, Ont.. 
prisiuntė $1.25.

Po $1 prisiuntė: A. Dvariš
kis. Brooklyn. N. Y.: D. Pa
leckis. So. Boston. Mass.; H. 
Margis. Chicago. III.; Mrs. J. 
Sillus. Chicago. III.; Mrs. C. 
White. Dedham. Mass.; J. Viš- 
niauskas. Chicago, III.; T. Le
sienė, Michigan City, Ind.; A. 
Polait. Columbus, Ohio, ir S. 
Rudokas, Chicago. III.

Po 50 centu prisiuntė: Mrs. 
N. Žilinskas. W. Newton. 
Mass.: L Meškauskas. Fram- 
ingham. Mass.; A. Wisocki. 
Scranton. Pa.; Albert Maskel. 
Youngstoun, Ohio; VV. Balčiū
nas. Mexico. Me.. ir Y. žukai- 
tis. Providence, R. I.

Visiems, parėmusiems laik
rašti aukomis, tariame nuošir
di ;,čiu. Administracija.

O’DWYER GRĮŽO Iš MEKSIKOS

Amerikos ambasadorius Meksikoje. Milliam O Dwyer, 
apie kuri daug rašyta ir kalbėta po jo pasitraukimo iš 
New Yorko majoro vietos, atvyko į Los Angeles sveika
tos patikrinti. Buvęs majoras ir diplomatas (viduryje) 
kalbasi su reporteriais.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 
ženkleliais.

CENTAI, kuriuos galinu pasiųsti paĖto

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Po vedybinės Kelionės
Amerikoje ir Europoje skirti didelę dali pinigų iš 

yra labai Įsigalėjęs papro- tos sumos, kuri skiriama 
tys jaunavedžiam tuoj po busimam šeimyniniam gy- 
vedybų išvykti kur nors iš venimui. Per medaus me
namų "medaus mėnesiui nesi vyras stengiasi žmoną 
praleisti." Jeigu jaunave- apsupti kuo didesniu istek- 

ir malonumais. Kai

centų už 100 tablečių bon- 
kutę iki 59 centų už pana
šią bonkutę.

Brangiausias aspirinas 
yra Bayer ir Sųuibb firmų, 
r.urios išleidžia daugiausiai 
pinigų reklamai.

Todėl Consumers Union 
savo raporte (Consumei 
Report—September) ir su
ko: kadangi viso aspirino
koky i,ė
kainos
riausia

yra vienoda, bet 
nevienodos, tai ge- 
pirkti pigiausią.

Pro Mano Akinius

džiai niekur neišvažiuoja, 
tai tokių visi kaimynai gai
lisi, nes atrodo, kad jie yra 
dideli vargšai, jei net vedy
bų proga negali pasišalinti 
iš Įprastos aplinkos. Paša
liniam žiūrovui gal būt gra
žu, kai jauna porelė atsi
sveikina su tėvais, giminėm 
ir pažįstamais ir kui iam. 
laikui pasišalina, bet tikro
vėje keliavimas tuoj po ve
dybų nėra labai geras daly
kas.

Advokatai, kurie veda 
“divorsų” bylas, ir psichiat
rai, tai yra, tokie daktarai, 
kurie gydo "sielos žaizdas,” 
sako, kad keliavimas me
daus mėnesi dažnai labai 
blogai atsiliepia i tolimesni 
vedybini gyvenimą. Kodėl?

Pirmiausia, sako jie, kiek
viena kelionė yra surišta su 
tam tikru nervų Įtempimu. 
Turi būti paruošti atitinka
mi rūbai, jie supakuoti, če
modanai nuvežti Į stoti, rei
kia daboti, kad nepražiop
soti pasirinkto traukinio, 
lėktuvo ar, pagaliau, laivo. 
Kai jaunavedžiai pradeda 
kelionę, jie iš pirmos minu
tės yra apsupti svetimų 
žmonių: bendrakeleivių,
traukinio ar lėktuvo patar
nautojų ir kitų. Visi tuoj 
pastebi, kad porelė yra 
naujai iškepti jaunavedžiai, 
todėl stebi juos nesivaržy
dami. Jaunieji, užuot radę 
poilsi ir malonumą, jaučia 
si kaip ant scenos, kur jų 
kiekvienas judesys ir žodis 
stebimas. Tarp jų negali 
susidaryti laisva, neįtempta 
ir draugiška nuotaika. Jie 
varžosi žmonių ir, pagaliau, 
viens kito.

lium
abu sugrįžta namo, reikia 
prisiderinti prie kitokio gy
venimo budo: reikia skai
čiuoti kiekvieną centą ir 
vengti bereikalingų išlaidų. 
Jauna žmonelė, po gražaus 
povestuvinio mėnesio, jau
čiasi kaip iš dangaus iškri
tusi. Kai kurios toki kriti
mą sunkiai pakelia ir pra
deda priekaištauti vyrui dėl 
trukumo pinigų.

Be to, reikia atsiminti, 
kad yra žmonių, kuriuos 
keliavimas vargina ir dva
siniai ir fiziniai. Kelionės 
metu jie būna suirzę, ner
vingi, nes negerai miega, 
nepavalgo, kaip Įpratę, 
gauna galvos skaudėjimą ir 
pan. Jeigu vyras ar žmona 
yra tokios rūšies, tai sunku 
tikėtis, kad jų medaus mė
nuo bus malonus, nes suir
zęs žmogus yra nemalonus 
kelionės partneris ir bend
rakeleivis.

Taigi, viską suvedus, 
daktarai ir advokatai sako: 
Jeigu jau būtinai norite ke
liauti, tai pasirinkit netoli
mas vietas, su kuriomis len
gva susisiekti, ir iš anksto 
pasitikrinkit, kad kelionė 
nė vieno nenuvai'gintų. Il
gas keliones daryti tik ta
da, kai norėsit paįvairinti 
vedybini gyvenimą, kai su- 
sigyvensit viens su kitu ir 
gerai pažinsit viens kito bū
dą. Nesujunkit medaus mė
nesio su ilgos kelionės ne
patogumais, su Įkyriais sve
timųjų žvilgsniais ir nervų 
įtempimu.

—J. N.

Šaburovo V esi u vės 
su Garsiu Skandalu

Su televizija sulaukėme nauju žvaigždžių, kurios greit 
išpopuliarėja ir pasidaro žiūrovams žinomos, čia du to
kie aktoriai komikai. Jack Lemmon ir (ynthia Stone; jie 
yra žinomi plačiausiai publikai.

ROMA N S .4 S
Su pirmuoju pavasario saulės šypsniu 
Tu kaip laimės svaja i mane atskridai.—
Ir dabar, kai tyloj tavo vaidą miniu,
Vis man juokiasi saulė ir kvepia žiedai.
Nežinau, ar ilgai tu buvai su manim:
Tarpu dvejų aušrų nesutemo naktis.
Ir dabar tų aušrų tebešviečia ugnim 
Vakarinis dangus ir manoji būtis.
Nežinau, ar dar vėl tu sugrįši kada,
Ar kaip džiaugsmas pirmasis spindėsi toli:— 
Bet pavasario saulės šypsniu užburta,
Tu iš mano akių pasislėpt negali.
Kur tik eičiau, visur spinduliai ir žiedai, 
Merkias akys ir klysta apsvaigus mintis,
Kaip tada, kai džiaugsmu i mane atskridai,— 
Nors dabar pas mane tik naktis, tik naktis.

PUTINAS.

SEIMININKĖMS

ne

nepiaustyt . s 
supiaustyt; s

svoguniukus,
gabaliukais

Yra ir kita blogybė. Dau
gelis jaunavedžių nori turė
ti ištaigingą povestuvinę 
kelionę. Jeigu jaunieji nė
ra labai turtingi, tai iškaš- 
tingai kelionei tenka pa-

Grožis yra pirmoji dova
na, kūną gamta duoda mo
teriai. bet taip pat pirmoji 
dovana, kurią gamta iš mo
ters atima. —Merė.

NAUJA TELEVIZIJOS ŽVAIGŽDĖ

Aktorė Eva Arden pradeda vaidinti televizijoj. Aktorė 
pagarsėjo vaidindama vidurinės mokyklos mokytojos 
Our Miss Brooks" juokingus ir liūdnus nuotykius.

Jautienos Šutinys su 
Daržovėm

(Beef-Yegetable Stew)
Jautienos šutinys yra

tik maistingas ir gardus 
valgis, bet taip pat sutaupo 
šeimininkei laiko. Kadan
gi jautienos skonis antrą 
dieną yra geresnis, tai jau
tieną galima virti dviem 
dienom ir kitą dieną paduo
ti stalan skirtingai—pakep
ti ją su biskvitais arba pa
daryti “pajų."

Jautienos šutinys daro
mas taip:

Reikia paimti;
11 svaro jautienos mėsos 
1-3 puodeliai miltų 
Žiupsnelis druskos ir pipirų 
1-3 puodeliai riebalų 
>/2 puodelio supiaustvto svogū

no
1 lauro lapelis (bay leaf)
3 puodeliai karšto vandens ar

ba buljono
1 šaukštas worcestershire sauce 
šeši vidutiniai svogūnai arba

12 mažų svoguniukų
4 morkos, keletas bulvių ir 4 

stiebai salierų

Supiaustyti mėsą Į pus
antro colio keturkampius 
gabaliukus. Miltus sumai
šyti su druska ir pipirais ir 
juose išvolioti mėsą. Paim
ti sunkų, didelį puodą, pa
kaitinti riebalus ir juose 
pakepinti mėsą, kol iš visų 
pusių gerai paruduos. Tuo
met pridėti supiaustvtus 
svogūnus, lauro lapeli, pa
mažu pripilti vandens arba 
buljono, pridėti šaukštą 
worcestershire sauce, už
dengti ir ant lengvos ugnies 
patušinti, kol mėsa pasida
rys visai minkšta (apie dvi 
valandas). Pridėti salierų,

morkas, bulves, supiausty- 
tas Į ketu: ias dalis, daržo
ves apibar- .yti druska ir pi
pirais. pi? dą uždengti ii 
vėl patuši: i apie pusvalan
dį. kol *,. žovės pasidarys 
minkštos.

Jeigu į lažas išėjo per- 
skystas. • i mėsą išimkit ir 
padėkit šiton vieton. Su- 
maišykit - vandeniu mil
tus. koi pridarys tiršta ko
šė ir ją .-udėkit į padažą. 
Gerai iš:, bšykit ir užpilkit 
ant mėsos.

.4 S P I R I N A S
Vienoda K- kybė, Nevienoda 

Kaina
Tur būt. nėra reikalo 

aiškinti, kas yra aspirinas, 
nes beveik visos moterys jį 
perka ir visos jį vartoja 
kaip vaisią nuo “šalčio,” 
nuo “kaiščio,” nuo galvos 
skaudėjimo ir tt.

Reikia, tačiau, paaiškinti, 
kad aspirino yra daugiau 
kaip 30 rudų, kitaip pasa
kius. ji ramina daugiau 
kaip 30 įvairių firmų ir jis 
skelbiamas tų kompanijų 
vardais. Kiekviena kompa
nija tvirtina, kad jos gami
namasis aspirinas yra “ge
riausias."

Consumers Union, kuri 
tyrinėja visokių produktų 
“gerumą." surinko įvairių 
kompanijų parduodamą as
piriną ir padarė jo chemi
ne analyzę. Pasirodė, kad 
visas aspirinas yra vieno
das, nėra nei “geriausio,’

Rusijos laikraščiai kar
tais praneša įdomių daly
kų iš bolševikiškos diduo
menės gyvenimo, štai Šio
mis dienomis “Pravda” ir 
kiti laikraščiai aprašė vie
no bolševikiško - didikct 
riukšmingas vestuves. Bu

vo taip:
Baku mieste, sovietiška

me Kaukaze ir didžiausia
me Rusijos aliejaus centre, 
tūlas Šaburovas. komunis
tas ir didelio sandėlio vir
šininkas, suruošė savo su
nui vestuves. Suvadino v irs 
200 svečių ir girdė, valgy
dino juos taip, kaip reta.

Svečiams beūžiant, stai
ga vienas svečias pasigedo 
laikrodžio. Jis pasiskundė 
šeimininkui. šeimininkas 
uoj atsišaukė i svečius, 

kad kas tai pavogė laiKro- 
dį. Buvo nutarta visus i: 
kratyti ir laikrodis buvo a 
rastas vieno svečio kišenė
je. Kas daryt? Nutarta 
vietoje padaryti vagiui teis
mą. įpilti į kailį ir išmesti 
lauk. Taip ir buvo padary
ta.

Po vagies išvarymo visi 
svečiai dar ilgai ūžė. Laik
rodėlių niekas nebevogė.

Vestuvės su skandalu bu
tų praėjusios, kaip praeina 
daugelis skandalų bolševi- 
Kijoj, jei vienas šnipas ko
respondentas nebūtų susi
domėjęs. iš kokiu pinigų 
šaburovas ruošė tokias iš
kaštingas vestuves, šabu
rovas gauna 950 rublių pe 
mėnesį. Rusijoj iš tiek pi
nigų ne kažin kaip gyvensi, 
o apie ruošimą triukšmingų 
vestuvių ir kalbos negali 
būti. Šnipas koresponden 
tas pasiįdomavo, pasiteira
vo, apklausinėj*> Šaburovo 
pažįstamus ir rašosi suse
kęs, kad Šaburovas yra pa
prastas kriminalistas, kokių 
aliejaus gamybos centre 
esą daug. Šaburovas, kaip 
ir daugelis kitų aukštų Ba
ku didikų, esąs kyšininkas, 
vagis ir didelis kenkėjas.

Šnipas korespondentas sa
kosi išaiškinęs, kad Šaburo
vas be kyšio neduoda iš 
sandėlio mašinų reikalin
goms įstaigoms, jis vagia 
be atodairos valstybės tur
tą ir tas viskas, sako, jau 
senai buvo žinoma partijai. 
Bet nei partija, nei policija, 
nei prokuratūra nieko ne
darė, nors visi žinojo, kad 
Šarubovai vagia ir plėšia.

k-1 įsiminimu)

roges 
ainių 

ra nas.

(Žiupsnelis
(Tęsinys)

\nglimi kūrenami garve
žiai turėdavo kas penkias
dešimt kilometrų termi.- 
vancenį, o kas šunta kiio 
metrų—prisikrauti anglies 
-’totyse buvo įrengti tam 
tikri prietaisai vandeniu 
Įpilti. Toks darbas sulai
kydavo traukinį visam pus- 
.alandžiui. Kareiviai, va
kuoją traukiniu, turėdavo 

pasivaikščioti. Kė- 
s:oi.yje buvo resto- 
vadinamas bufetu

lame buvo galima gauti pa- 
algvti ir užsigerti. Pc 

-tikriniu dangčiu matėsi iš
dėti valgiai: įvairios silkės, 
žuvys, mėsos, ir 20-25 colių 
ilgumo virtas paršelis. Ru
sai linksmais veidais viskų 
apžiūrinėdavo, viskuo do
mėjosi. Kartą man tekt 
lugirsti tokį pokalbį:

—Kas čia?—klausia ru- 
-as. pirštu rodydamas.

—Dešra,—sako pardavė
ja.

—Ar pirkti galima?
—Kodėl ne, prašau!
—O kas čia?
—Kiauliena.
—O pirkt ar galima?
—Kiek tik norite!
—Eee, neapgausi, propa 

eanda!—patenkintai nusi 
uokęs rusas pasitrauki 
mo stalo. Rusai netikėjo 
kad Lietuvos krautuvės* 
viską galima buvo pirkt 
laisvai, be maisto korteliu

I
Dabar, kai jau Maskvos 

spauda pakėlė triukšmą, 
Šaburovas tur būt atsaky 
ir už savo ir už kitų vagių 
nuodėmes. Bet Šaburovo 
atsitikimas ir akliausiai 
Maskvos davatkai gali pa
rodyti, kad Rusijoj, šalia 
biurokratizmo, žydi pirmos 
eilės kriminalizmas.

Po kurio laiko gavau tar
nyboje paaukštinimų ir 'bu
vau perkeltas į Kauno .-t: . . 
Rusai buvo įsteigę telegia- 
fo mokykla jaunoms m.;- 
gaitėms. Joje gavau dėsty
ti telegrafo teoriją ir pi an
tiką. Mokinės buvo mer
ginos tarp 17 ir 23 mc;-.i 
amžiaus,
vės, studentės. Turėjau net 
dvi vienuoles, kuri - 
ko.io man, ka i jų vie 
nas buvo uždarytas i 
nuolės turėjo pas: 
“civilėm.” Po 
pamokų pastebėjau, ka 
mokinių tarpe buvo 
kurie daboj*), ką šneka 
kiniai ir mokytojai.
‘o liežuvi laikyti r.rika.i 
ir kontroliuoti i irk 
losakį.

*

paša- 
uoly- 

ir vie- 
e ar\ • i 
’iolikos 
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Reikė-

Kaune jau buvo privažia
vusių daug rusų karini;.zų 
u šeimomis. Veik visos 
"Katiušos" (taip mes va :i- 
nome ruses) buvo vi reniai 
ipsirengusios: r a u ; o o t 
minkšta kepuraitė, \ a Tru 
mą berete, labai prastos me- 

iagos ir dar prastės:.!) 
pasiuvimo palta< ir brezen
tiniai iškrypę batai.

Geležinkelius perėmę, ru 
sai įvedė savo tvarką. Kiek 
vienas traukinys buvo nuo 
dugniai milicijos tikrina 
mas, kad joks “liaudie- 
priešas" nepasinaudotų so 
vietiniu gėriu. Ir mes, tai 
nautojai, buvome nuola 
tikrinami. Pavėluoti į dar 
ą arba praleisti darbo die 

ną buvo sunkus nusikalti 
mas, ir už jį grėsė didelė: 
bausmės.'

Pagal rusų sistemą, rei 
kėjo surašyti visą geležinke 
iių turtą (inventorizuoti) 
Tai buvo gana juokingas 
bet nuobodus ir sudėtingas 
darbas. Kiekvienoje stoty
je, nuo menkiausio įrankic 
iki savo kambario, reikėj: 
viską smulkiausiai surašyti 
Net telegrafo linija, einant 
šalia gelžkelio, turėjo būt 
aprašyta. Kiekvienas stul 
pas, kiekviena ant jo ka 
banti viela turėjo būti pa 
žymėta popieriuje. Ten 
kur telegrafo vielos buvę 
sudurtos, reikėjo nurodyti 
kiek tokių sudurimų yra 
kelintame kelio kilometre 
Turto sąrašai buvo darom 
lenkiuose egzemplioriuose 

Labai reikėjo saugotis kiai 
lų ir netikslumų, nes rusa 

jų nepripažįsta. Jie tuojai 
apkaltina sabotažu ir pava 
dina "liaudies priešu." Ta 
turto surašymas mums kai 
navo daug" nervų ir sveika 
tos. Dirbome kasdien ik 
vidurnakčio,
popieriuose.

Geležinkelių
saugojami NKVD (slapto-i 
-ios policijos) dalinių, kad: 
“liaudies priešai” jų nesu-į 
naikintų. Per du šimtu jar-' 
du niekas prie tilto neturė-’ 
jo teisės prieiti. Sulašinę
ant stulpus, turėjau daug 

vargo su tiltų sargybomis.' 
Kiekvienam sargybiniui tu
ojau smulkiai išaiškinti,’ 
ką darau ir kam. Vėliau 
savom raštiškus leidimus 
tiltų zonas lankyti, tad sar
gybinių nebereikėjo bijoti.

Maloni šypsena nieko ne 
kainuoja, bet duoda labai 
daug: ji padaro gyvenimą 
gražų ir malonų.

užsikąsdami

tiltai buvo

Aukšto rango rusų kai i- 
ninkų žmonos negalėjo ly
gintis su musų darbinin
kėm. kurios gražiau ir sko- 
ningiau apsirengdavo! Ziu- 
int į tas “Katiušas, ’ neno- 
omis kildavo klausimas, 

Kaip gyvena Rusijoj kol- 
chozininkai ir darbininkai, 
jei karininkų žmonos misų 
akims atrodo didžiausios 
varguolės.

Vargšės “Katiušos” ir 
pačios jautėsi nekaų>. nes 
matė, kaip labai jos atsili
kusios. Bet iš kitos pu=ės 
labai džiaugėsi, patekusios 
į “rojų.” Jų naudai Lietu
voje buvo pakeisti pirkiai. 
Litai nusto.io galios ir 
buvo iškeisti Į rublius. Už 
vieną litą gaudavom. 9<) ka
peikų. Kainos staiga ne
žmoniškai pakilo. Mair'ui 
per mėnesį išleisdavau 2-' 4 
rublių, už pusiau b rezenti
nius batus mokėjau. 69 rrb- 
blių, už kostiumą (gana 
prastą)—500 rubliu.

Rusams rublių įvedimas 
atnešė auksini gyvenimą, 
nes jie turėjo pilnas kiše
nes rublių. Laimingos "Ka
tiušos” puolėsi pirkti rūbų 
ir kitokių daiktų. Greit pa
sirodė, kad labai jos atrie
kusios nuo musų madų. 
Pirkdamos šilkinius nakti
nius moteriškus mai-k:rius, 
manydavo, kad tai esančios 
vakarinės suknelės ir jomis 
apsirengusios ateidavo į te
atrą ir šokių sales. Kad ku
rios greičiau prisitaikydavo 
prie vakarietišku “išmi.rių,” 
apsirengdavo gražiom juo
dom suknelėm, dailiais ba
teliais su aukštom b vinim 
ir—baltom trumpėm koji
nėm, vadinamom škerpet- 
kom.

Rusų šeimos daugumoje 
gyveno gražiuose namuose, 
kurie buvo atimti iš savi
ninkų, kaipo “liaudies prie
šų.” Voniomis ir gražio
mis prausyklomis iie nemo- 

* kėjo naudotis: plaudavo 
prausyklose bulves, morkas, 
jų žieves mesdavo i išvietę 
ir tuojau užkimšdavo vamz
džius. Buvo aiški 
daugelis jų nebuvo 
prie vandentiekio ir 
kėjo su juo apsieiti.

(Rus daugiau)

kad 
įnratę 
n cm o-
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Italijos Bolševikai

Italijos bolševikų paitija 
išleido savo nariams slaptą 
pamokinimą, kaip elgtis su 
amerikiečiais kariais Itali
joje, kad jie pajustų italų 
“panieką.” Bolševikai pa
taria amerikiečius užgaulio
ti ir rodyti jiems panieką 
prie kiekvienos progos.

Perversmas Meksikoj ?

Gruodžio mėnesį naujai 
išrinktas Meksikos prezi
dentas, Dr. Adolfo (borti
nes, turi perimti prezidento 
vietą, bet rinkimus pralai
mėjęs generolas Miguel H. 
Guzman sako, kad jis lai
mėjęs rinkimus ir sakosi 
esąs pasiryžęs vykdyti
tautos valią.”

Japonijos Rinkimai

Japonijos parlamento rin
kimai spalių 1 d. davė ne
žymią daugumą parlamen
te dabar valdančiai libera
lų partijai. Komunistai ypa
tingai skaudžiai rinkimus 
prakišo, jie nepravedė i at
stovų rumus nė vieno savo 
atstovo: turėjo 22.

Burma ir Kiniečiai

Šiaurinėj Burmos dalyje 
yra apie 10,000 kinų nacio
nalistų kareivių, kurie prieš 
tris metus pasitraukė iš Ki
nijos. Burmos vyriausybė 
skelbia, kad ji tuos karei
vius nuginkluosianti ir ne
leisianti jiems išvykti i For- 
mozą.

KARALIŠKA ŠEIMA ATOSTOGOSE

Anglijos karalienė Elizabeth Antroji su vyru ir vaikais 
atostogauja Škotijoj.

Naujienos is Kanados
Pirmas Kanados Lietuvių Šis pirmas KLS suvažia-

Socialdemokratų 
Suvažiavimas

ir

KAMBARIAI CHICAGOJE
Išnuomojami 2 kambariai, gražiai 

įrengti ir apšildomi. Galima ir val
gyt gamintis. Adresas: (42>

Mrs. A. Sakai,
11212 So. Sawyer Avė., 

Chicago 43, 111.
t _________________________________—

Namas, Žemė Stoughtone

Egiptas ir Sudanas

Egipto diktatorius gen 
Naguib pradėjo derybas su 
Anglija dėl išsprendimo 
Sudano klausimo. Egiptas 
nori, kad Sudanas butų pri
jungtas prie Egipto, o Ang
lija atstovauja nuomonę, 
kad Sudano gyventojai tu
ri patys savo likimą spręsti. 
Derybos bus ilgos.

Stalinas Pranašauja

Rusijos diktatorius Stali
nas skelbia, kad karas yra 
neišvengiamas, bet jis sako, 
kad tas neišvengiamas ka
las Įvyks tarp kapitalistinių 
alių dėl “perdalijimo iš 

naujo rinkų.” Stalino pra
našystės paskelbtos prieš 
Rusijos kompanijos suva
žiavimą.

Tarp Turtingų
Vieną vasaros gražų sek-!gant ponas pašoko nuo kė- 

madienio popietį mes, bu- dės ir sušuko: “A5 —i-

Iranas Grasina

Irano vyriausybė grasina, 
kad jeigu Anglija nepriims 
paskutinio Irano pasiūlymo 
dėl aliejaus ginčo likvida 
vimo, tai Iranas nutrauks 
diplomatinius santykius su 
Anglija. Irano grasinimas 
butų juokingas, jei nebūtų 
pavojaus, kad Irane bolše
vikai gali padaryti -peivers- 
mą.

Vėl Saaro Klausimas

Prancūzija ir Vokietija 
pereitos savaitės gale pra
dėjo tiesiogines derybas 
dėl Saaro klausimo išspren
dimo. Vokiečiai siūlo, kad 
Saaro srity vokiečių nacio
nalistinėms partijoms butų 
leidžiama veikti, o ūkio 
žvilgsniu Saaro sritis laiki
nai galėtų palikti Prancūzi
jos žinioje.

Wūliam J. Drake
(Dragūnas)

Advokatauja 
20 Metų New Yorke

Amerikos lietuvių visuo
menėje plačiai pažįstamas 
ad voktas Wiiliam J. Drake 
(Dragūnas) šiais metais 
mini advokatavimo dvide
šimtmetį. Per tuos du de
šimtmečius Jis išėjo platų 
kelią savo darbo srityje, 
šiandien jis ne tik New 
Yorke, bet ir plačioje Ame
rikoje gerai pažįstamas.

William J. Drake (Dra
gūnas) lietuvių ateivių sū
nūs. Jo tėvas Andrius ir 
motina Petronėlė mirę. Tė
vas Andrius buvo vienas 
pirmųjų siuvėjų kontrakto- 
rių Brooklyne. Jis turėjo 
didžiulę siuvėjų dirbtuvę, 
kurioje lietuviai Jr išmoko 
siuvėjo amato.

Aukštuosius mokslu Wil- 
liam ėjo Columbia Univer
sitete. Trejus metus studi
javo mediciną, bet vėliau 
pakeitė mokslo šaką.

Su pagyrimais baigęs Co
lumbia Universitete teisių 
mokslus, tais pačiais 1932

metais pradėjo advokatau
ti. Savo karjerą pradėjo 
gindamas teismuose įvai
rias bylas.

Lietuvos valstybės trage
dija giliai paveikė William 
J. Drake (Dragūną). Jis 
gerai suprato, kad kova dėl 
išlaisvinimo Lietuvos bus 
ilga, ir tik per įtaką į Ame
rikos politiką galima pa
dėti Lietuvai atgauti laisvę. 
1942 metais republikonai jį 
nominavo į kongresą. Jis 
rinkimuose gavo tiek daug 
balsų, kad dauguma laik
raščių paskelbė, jog Drake 
išrinktas. Tačiau baigiant 
skaičiuoti balsus, paaiškėjo, 
jog iš 120,000 balsų jam 
truko 600 patekti į kongre
są. Tai buvo lietuvių pir
mas, bet labai stiprus pasi
reiškimas.

Kaip tik dvidešimtmetį 
advokatavimo minėdamas 
W. J. Drake baigė vieną il
gai trukusią ir įdomią bylą. 
Prieš kelius metus, automo
bilio katastrofoje žuvo vie
nas lietuvis. Jo našlė bylą 
vesti pavedė W. J. Drake. 
Bylą laimėjo. Tačiau kal
tininkas ir atsakingasis, ne
turėjęs apdraudos, suvaidi
no neturtėlį ir jokių nuosto
lių žuvusio šeimai nemokė
jo. Kaip kiekvienoje bylo
je, taip ir čia W. J. Drake 
rankų nenuleido ir atsako
vą sekė iki šiais metais su
rado, kad jis turi namus ir 
biznį New Yorko priemies
tyje. Šį sykį atsakovas ne
išsisuko, turėjo sumokėti to 
lietuvio šeimai visus prieš 
kelius metus sudalytus ir 
teismo priteistus nuostolius.

Minint dvidešimtį W. J. 
Drake (Dragūno) advoka
tūros, džiugu visiems lietu
viams, kad šis patriotingoje

Vys vaikinų, susitarėme nu
važiuoti į parką, kuris yra 
tarp Orange ir Athol, Mass. 
Nuvažiavę ir išlipę pastebė
jome kitą vežimą, atvažia
vusį iš priešingos pusės ir 
atvežusį nemažai keleivių. 
Tarp jų buvo ir vienas fab
rikantas milionierius su 
dviem įsūnytais vaikučiais. 
Vaikučiai tuomet galėjo 
būti kokių 5 ar 6 metų am
žiaus, abu gražiai aprengti.

Vaikai pamatę pynacus 
(žemės riešutus) pradėjo 
prašyti pinigų:

—Dad, duok mums pini
gų pynacų nusipirkti.

“Dad” išsitraukė mašną, 
išėmė porą nikelių ir duo
damas vaikams sako:

—Neišle i s k i t e visų!— 
ners pats gerai žino, kad 
pynacų maišiukas kainuoja
5 centai.

Kai kurie iš musų būrio 
žinojo šį tą apie tą fabri
kantą, tai sutarėme pasekti, 
ką tas turtuolis su savo vai
kais parke darys.

Vaikai kaip vaikai, eida
mi pynacus valgo ir nety
čia barsto juos ant žemės, 
o turtuolis eina iš paskos, 
renka nubirusius pynacus 
ir, išgvaldęs, dedasi į burną.

Vienas iš musų tarpo sa
ko:

—Ir neturtingas darbi 
ninkas to nedalytų!

Aš suval
giau tik du kiaušiniu, o tu 
tris! Tai negerai!”

*
Kartą su vienu Mt. Car

inei turčiu sutarėme važiuo
ti Į Philadelphiją. Jis vežė 
porą rakandų sunui, kuris 
ką tik buvo baigęs gydyto
jo mokslą ir rengėsi ten ati
dalyti savo ofisą (tėvas ir 
sūnūs jau mirę). Aš važia
vau draugų aplankyti.

Grįžtant, priv a ž i a v u s 
Mauęh Chunk, mano kelio
nės prietelius sako:

—Sustokime čia, aš alka
nas, užkąsim.

Sutikau. Sustojome vie
noje mažoje valgyklėlėje ir 
užsisakėme pietus. Baigus 
pietus ant mano lėkštės li
ko nesuvalgyta pusantros 
riekutės duonos.

—Suvalgyk, suvalgyk,— 
pakartotinai sako mano 
sankeleivis.

—Nenoriu,—sakau.
—Ar aš galiu suvalgyti? 

—paklausė jis.
—Prašau,—pasakiau aš.
Ką jis ir padarė, likusią 

duoną sužyvojo.
*

Kartą Stasys Aleksa 
(jau miręs) pavadino mane 
važiuoti su juo į Mt. Car- 

.mel, nes norįs užsimokėti į 
, Savings Fondą. Mari suti-

Ateinantį šeštadienį 
sekmadienį, t. y., spaliui 1- 
12 d., Toronte, Woods-
worth House (CCF namuo
se), 565 Jarvis St., Įvyks 
pirmas Kanados lietuvių 
socialdemokratų suvaziavi 
mas. Posėdžiai prasidės ly 
giai 10 vai. šeštadienio ry
te.

Darbotvarkėje seka: Ati
darymas, prezidiumo rinki
mai, sveikinimai, laikinojo 
centro komiteto raportai, 
kuopų ir grupių atstovų 
pranešimai, organizacijos 
uždaviniai, statuto svarsty 
mas ir priėmimas, rezoliuci
jos, centrinių organų rinki
mas, nebaigti reikalai.

Suvažiavime dalyvaus 
brangus svečias iš JAV— 
buvęs Lietuvos demokrati
nių seimų narys drg. Kipras 
Bielinis. Svečias padarys 
pranešimus temomis: 1— 
Esamosios padėties vertini
mas ir kova už Lietuvos iš
laisvinimą; 2—Bendruome
ninė lietuvių organizacija; 
3—Musų uždaviniai emi
gracijoje.

Šeštadienį, spalių 11 d., 
7 vai. vakare, lietuvių na
muose, Dundas ir Ossing- 
ton gatvių kampe, įvyks su
važiavimo banketas, kuria
me kalbės drg. Kipras Bie
linis ir CCF Ontario pro
vincijos lyderis E. B. Jol- 
liffe. Vakarienę ruošia pa
tyrusios musų šeimininkės: 
Elzbieta Frenzelienė, Ona 
Indrelienė, Lidija Novo- 
grodskieriė ir eilė kitų. Pa
kvietimus į vakarienę gali
ma iš anksto įsigyti pas so
cialdemokratus Toronte, 
Hamiltone ir Oakvillėje. 
Po vakarienės įvyks pasi
linksminimas ir šokiai.

vimas turėtų atkreipti di
desnį musų draugų ir pri
jaučiančiųjų dėmėsi, ypač Į Bailus 4‘Ą kambarių namas (1 

.. * _ , • galow), miesto vanduo. giųsta jis
gyvenančių Toronte, kūne
turi gerą progą dalyvauti 
posėdžiuose ir sekti visą su
važiavimo eigą. Rašant šias 
eilutes jau žinoma, kad į 
suvažiavimą -savo delegatus 
prisius montrealieėiai. Ti
kimasi turėti delegatų iš 
Windsoro, Wellando ir ma
žesnių apylinkių. J suva
žiavimą pakviesti svečiais 
v. liaudininkų, KLCT ir 
pavieniai demokratinio nu 
sistatymo tautiečiai.

Tad į bendrą darbą—už 
didžiuosius musų tautos ir 
socialdemokratijos idealus, 
kaupkime ir konsoliduoki
me savo .iėgas!
Laikinas Kanadai Lietuvių 
Socialdem. C. Komitetas.

Delegatams Pasitikti 
Vakarienė

Šios savaitės gale, spalių 
11-13 d., Toronte įvyksta 
Kanados lietuvių socialde
mokratų suvažiavimas. Tą
ja proga Toronto lietuviai 
socialdemokratai, Lietuvių 
Name, kampas Dundas ir 
Ossington gatvių, šeštadie
nį, 7 vai. vakare rengia 
banketą. Turėsime svečią 
ir iš Jungtinių Valstijų, 
drg. Kiprą Bielinį.

Bilietus galima gauti pas 
J. Novogrodskį, tel. JU 
8846, V. Dagili, tel. JU 
2250 ir pas kitus kuopos 
narius. Kviečia

Rengėjai.

bun- 
gatvė,

barnė, vištininkai, 14 akrų žemės, 
žemi taksai, žemai asesyta, kaina 
$8,400. Kreiptis į:

Countryside Realty,
6 Halliden Street, 
Stoughton, Mass.

Telef. Stoughton 1192-J.

3 NAMAI, 3 AKRAI žEMfiS
Parsiduoda 3 namai su 3 akrais 

žemės Massachusetts valstijoj. Vie
nas namas yra 7 kambarių, aliejum 
ir štymu šildomas; antras 3 kam
barių su porčiais (galima padaryti 
ketvirtą kambarį) ir 2 karų gara
žas; trečias namas 4 kambarių su 
garažu. Visi trys namai geram 
stovy. Pirkti galima po vieną arba 
visus kartu. Viskas Shirley mies
tely. Arti krautuvės ir mokyklos. 
Kaina nebrangi. Kreipkitės šiuo 
adresu: (43)

John Pasakarnis,
50 Main St., Shirley, Mass. 

Telefonas: SHirley 594.

PARDAVIMUI 
8 kambarių plytų namas
Jei ketini atvykti i Alliance, 

Ohio, būtinai pasiteirauk apie 
šį namą.

Mes turim daug ir kitų, ma
žesnių ir didesnių namų ir far- 
mų. Kreipkitės šiuo adresu:

Michael Simo—Realtor 
200 So. Arch St.. Alliance. Ohio

Telefonas: 1-9206
(41)

MALDOJE PASAKOMA:
“Ateik karalystė tavo, ir buk va

lia tavo.” Jeigu Dievo bus kara
lystė, tai reiškia, kad Dievas bus 
karaliumi? Bet kas dabar yra ka
raliumi ant žemės? Jeigu nežinai, 
tai parašyk man prisiųsdamas 3c 
pašto ženklelį. Veltui pasakau.

Alik Armin.
3444 Mass. St.,

Gary, Ind.
(41,

ATSIVEDIMAI

PASLAPTIES MOTERIS

Matilda Mizibrocky, Jungti
nių Tautų sekretariato tar
nautoja. New Yorke liudijo 
vienoj “grand džiurėj” 
apie neišaiškintą žmogžudys
tę Baltimorėj. Laikraščiai 
gavo jos fotografiją, bet ne
žinojo. kas ta liudininkė yra. 
iki jos brolis, Toronto, Ont., 
mieste paaiškino, kad tai jo 
sesuo.

Philadelphijoj gyvenda
mas susipažinau su vienu 
lietuviu, kolegijos studentu, 
kurio sesuo tarnavo pas vie
ną turtuolį New Jersey val
stijoj, tuoj už Delaware 
upės. Mudu ne kartą ap
lankydavome jo seselę

Sykį nuvykome pas ją, 
susėdome ant pievutės po 
medžiais, o ji, lyg skųsda
masi lyg juokais, pradėjo 
pasakoti apie savo ponus. 
Sako:

—Ponia nei šio nei to, 
bet ponas tai jau labai šyk 
štus. Kartą pusryčius val-

seimoje išaugęs lietuvis 
šiandien yra žinomas teisi
ninkų tarpe ir be privačios 
advokato praktikos dar ei
na aukštas pareigas vienoje 
didžiulėje Amerikos finan
sų įstaigoje.

Laimingos sėkmės musų 
tautiečiui!

V. B-».

kus nuvažiavome. Kadan 
gi tą dieną buvo kokia ten 
šventė, bankas buvo uždą 
rytas, nusprendėme eiti 
tiesiog į banko pirmininko 
rezidenciją ir ten jam su 
mokėti.

Koks buvo musų nusiste
bėjimas ! Bankieris, dide
lis departmentinės krautu
vės savininkas, real estate 
biznierius, kuris turi kelias 
dešimtis nuosavų namų, 
stovi prie sinkos. Sinkoje 
krūva indų plovimui. Sto
vi, renka likučius nuo lėkš
čių ir valgo.

Jis paaiškino mum:
—Nespėjau pietų pareiti. 

Kito stalo rengt jau nepra
šysiu. Pasitenkinsiu kas li
ko .. . išmest.

J. D. Taunis.

Niekuomet nevėlu užsisakyti 
daugelio mėgiamą iliustruotą

žurnalą
KARYS

Pageidaujantieji jaus ir pir
muosius šių metu numerius.

KARYS—lietuviškos pat
riotinės dvasios sparnuotas 
žodis, visu laikų lietuvių ka
rių gyvenimo, kovų ir darbo 
veidrodis; KARYS—tai mu
sų tradicinis vieningos kovos 
organas su visais Lietuvos 
priešais nuo 1919 metų.

KARYS—visiems musų 
kariams JAV armijoje! žūt
būtinės kovos akivaizdoje— 
šiandieną visi esame Lietu
vos laisvės kariai.

KARIO metinė prenume
rata yra tik 4 dol., pusme
čiui—2 dol. 50 et. Nedels
damas siųsk užsakymą šiuo 
adresu: KARYS, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N.Y.

Ši žurnalą užsisakęs nė 
vienas neapsiriks, o kiekvie
nam naujam skaitytojui bus 
dėkingas (41)

KARYS
680 6ushwick Avenue 

Brooklyn 21, N. Y.

Ieškau Marės Rimgailaitės, kilu
sios nuo Tauragės. Girdėjau, kad 
ji yra atvažiavusi Amerikon, todėl 
prašau, kad ji pati, arba ją žinan
tieji malonėtų atsiliepti. Turiu svar
bų reikalą. ,41)

P. Jankauskas,
2125 W. 24th St.,

Chicago 8, III.

Apsivedimo tikslu paieškau pane
lės arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 
40 metų amžiaus. Pageidaujama, 
kad nerūkytų ir nevartotų svaigina
mųjų gėrimų. Atsakymą duosiu tik 
į rimtus atsiliepimus. Mano adre
sas toks: • (41)

B P. S.
853 Bank Street. 

Waterbury 10, Conn.

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų, kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose, kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palmiš
kos Uogos yra išdžio
vintos taip, kaip džio
vintos slyvos, ir. jas

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dė, viso kūno 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad way 

South Boston 27, Mass.

Laikas užsisakyti “Kelev 

▼io” kalendorių 1953 me

tams. Kaina 50 centų.

DYKAI IŠBANDYMAS

“Keleivio” kalendorių jau 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broedway
So. Boston 27, Mass.

nuo
Reumatiškų Skausmų 

Arthritis
Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame ius pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiusti 
jums šiutinį 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ- 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į:
Rosse Products Co., Dept. x-9 
2708 FanrelI Are., Chieago 45, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalč Organizacija

(kurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paar.škinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.
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PRIEŠRINKIMINIS
LIETUVIŲ MITINGAS

(GINČAS DĖL
KNYGYNO APVALYMO

Spalių 26 Foresters Hali

South Bostono ir apielin
kių lietuviai prieš rinkimus 
bus kviečiami i viešą susi
rinkimą, kuriame bus ap
tarti svarbiausieji rinkimų 
klausimai ir kandidatai. 
Susirinkimas Įvyks spaiių 
26 d., sekmadieni, 2:30 vai. 
po pietų, Foresters Hali pa
talpose, K ir Ketvirtosios 
gatvių kampe (buvusi 12- 
toji policijos stotis).

Susirinkimą šaukia Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
21 kuopa ir LSS 60 kuopa. 
Apie kalbėtojus bus praneš
ta vėliau.

Bentioraičiai Minėjo
25 Metu Sukaktuves

Vienas Bostono laikraš
tis, “Post,” pakėlė dideli 
triukšmą dėl viešojoj bilio- 
tekoj laikomų bolševikiškų 
raštų. Laikraštis reikalau
ja, kad negeros knygos bu
tų paslėptos ir prieinamos 
tiktai tyrinėtojams ir šiaip 
atsakomingiems žmonėms, 
arba kad jų visai nebūtų.

Bibliotekos trustees tuo 
reikalu dabar tariasi ir ap- 
klausinėJa Įvairius liudinin
kus. Kai kurie žmonės da
bar atrodo Įpuolę i isteriją 
ir uostinėja bolševizmo 
pėdsakų visur. O kokia bu
tų didmiesčio biblioteka, 
jei joje negalima butų ras
ti Sovietų enciklopediją ar
ba kitus bolševikiškus raš
tus, kurie reikalingi Sovie
tų Rusijai pažinti?

LIETUVIŲ VYRį v UOKAS BOSTONE

Jau pagarsėjęs choras iš 40 vyru duo- koncertą -ekmadieni. lapkričio 16 d.. South Bostono 
Hisrh School auditorijoj. 3 vai. po pietų, koncerte dainuos ne tik vyru choras, bet visa eilė 
žymiu dainininku iš Bostono ir kitu vietų. Chorui vadovauja muzikas Julius Gaidelis.

BUVO PAGERBTAS
VINCAS ZERVESKES

UŽSIREGISTRAVO 
2,300.000 BALSUOTOJŲ

REAL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.
395 Broadway 

South Boston. Mass.
Tel. SO 8-2885

Fire LiabilityMARY H. GASTON 
Lietuviška Apdraudos Įstaiga

Virš 20. metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių

317 E Street, arti Broadvvay —:— South Boston
AV 2-8314—Telefonai—SO 8-8793 

įOct. 8)

Pereitą šeštadieni • dor- 
chesteriečiai Antanas ir 
Uršulė Bendoraičiai (Ben
deriai) minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 25 metų su
kaktuves. Dorchesterio kiu 
be buvo susirinkę daug gi
minių ir draugų sukaktuvi
ninkus pasveikinti. Sukak 
tuvininkai gavo daug gra
žių dovanų ir širdingų lin
kėjimų.

A. Bendoraitis Miko Pet
rausko laikais buvo Gabijos 
Choro dainininkas ir teat
ralinių lošimų aktorius. Jis 
yra dalyvavęs pastatyme 
kelių operečių. Ir savo su
kaktuvėse Antanas smagiai 
užtraukė razbaininkų dainą 
iš operetės “Blinda.”

Sukaktuvės buvo sureng-. 
tos jaunos Bendoraičių 
dukters Evelyn pastango
mis. Jaunoji Evelyn yra 
muzikė, baigusi konserva
toriją ir veikli gabijietė.

Apiplėšė Worcesterio
Banką, Plėšikas Sugautas

Bibliotekos trustees nuta
rė buti atsargus su knygų 
cenzūra.

SLA Jaunuolių Kuopa
Pagerbs Prof. Biržišką

SLA jaunuolių kuopa 
vo susirinkime nutarė su
rengti vakarėli prof. Myko
lui Biržiškai pagerbti ir pa
remti. Vakarėlis bus ruo
šiamas Sandaros svetainėje 
lapkričio mėnesio pradžio
je. Apie tikrą laiką bus 
pranešta vėliau.

Virš šimto draugų ir kai
mynų buvo susirinkę pa
gerbti Vincą Zeverskes, Co
lumbus Tavem savininką, 
ėechoslovakų klube, Oid 
Harbor ir Columbia Road. 

.So. Bostone.
j Poniai Zerveskienei buvo 

sa "• Įteiktas puikus orchidėjų 
korsažas, o Vincui gražus 
laikrodis su Įgraviruotu už
rašu. Svečiai po gardžios 
vakarienės ilgokai linksmi
nosi prie geros muzikos. 
Buvo ir meno programėlė.

Massachusetts valstijoj 
iki spalių 3 d. vakaro užsi- 
registiavo rekordinis skai
čius balsuotojų, 2,600,000. 
Veik visuose miestuose už
siregistravusių balsuotojų 
skaičius pralenkė 1048 me
tų regis.raciją.

STATEMENT OF THE 
Ownership, Management, Etc.
Keąuired Ky The Act of Congress 

of August 24. 1912,

OF KELEIVIS 
(Litnuaman Weexly)

Published ueeklv at Boston, Mass., 
Suffolk County. for October 8, 1952.

Bvl. r- me. a Notary Public In and 1ot 
State a:*d o anty afureeaad. jierson- 

i!y appeared Stanley Michelson, »h.) 
:r.< -en dūly s v o r n accordmg to lau. 

dep-.-es aml s..ys that he is the Bus Mgr. 
of the Keleivis and that the fol-

TeL SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
i

Vartoja vėliausios Rcastrukicijo* 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY,

BO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. 'John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
Arti Lpham's Corner 

DORCHESTER, -MASS.

DR. D. PILKA
mo S Iki 

7 iU
.< Ofiso Valandos:

Ir

846 BROADVVAY
•O. BOSTON. MASS 

Talufonaa: BOUth Berto n mu

• u-u I-, to the t»est of bis know!edc< 
ad oeliei, a 11 ue state-nent of th« 

•v. t.etsl,.;., imiiuk-uient land if a daili 
•aper. the • .: culation/. etc.. of th< 
luie«a:>l |.ub!i. for the .lute shoun

tlie • . ..e capti-n. reąuited liy ih« 
or Auit >t JI. 1512. emoodicd in sec- 

li . I*-st . Lauš and K-^'ilatiuns 
, , ' Taeil oa tbe reverse of tins form. to

lankėsi pp. Šeštokai iš St. ",t:

Svečiai iš Floridos

Pereitą savaitę Bostone

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

S«redomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien«

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Pereitą savaitę Worces- 
tery buvo apiplėštas Wor- 
cester County Trust Co. 
bankas. Plėšikas nusipirko 
dešimtštory ‘‘pištalietą” už 
25 centus, pasisamdė auto
mobili, nuvažiavo prie ban
ko ir, atkišęs blizganti piš
talietą pareikalavo, kad 
banko tarnautoja atiduotų 
jam visus pinigus. Ji pa
davė jam popierinę dėžę su 
$30,000 ir Jis nuvažiavo 
sau. Bet netrukus buvo su
gautas. Policija išaiškino, 
kad jis vadinasi Edward 
Myler ir tarnavo busų kom
panijoj kaip bilietų parda
vinėtojas.

Šen. Nixon Bostone

Vakaro vedėju buvo adv. 
Jerome Patrick Troy, o 
tarpe svečiu buvo Friars 

Nauji Mokesčių C f u p pirmininkas, Lee
Inspekcijos Pareigūnai j O’Mara, įr Columbus Asso-

. Iciates, kuriu pirmininkas, 
Naujojoj Anglijoj šią sa- James Fee> įerstatė Vincą 

vaitę Įvesdinti nauji pareigu- ąVečjarr
nai. iš viso 14, kurie paskir
ti pagal prezidento Truma
no pasiūlytą mokesčių in- 
sp e k c i j o s pertvarkymą.
Naujieji pareigūnai paskir
ti be politinių draugų reko
mendacijos, bet pagal išsi- 
tamavimą, išlaikę “civil 
Service” kvotimus. Pertvar
kymas mokesčių inspekci
jos vyksta visame krašte.

Ir Šuva Moka Taksus

Petersburg miesto. Jie su
stojo čia važiuodami Į Ka
nadą.

Nusišovė dėl Nuobodumo

Smith 
vyras, 
kad ji

Vinkšnos Džiūsta
Mass. valstijoj vinkšna 

lelms) užpuolė džiūsnos li
ga ir šiais metais ta liga 
persimetė ir Į Maine girias. 
Jau 269 miestuose musų 
valstijoj pastebėta ta liga 
medžiuose.

Dege Teatras

Ši pirmadieni Bostone 
lankėsi senatorius R. Nix- 
on, republikonų kandidatas 
Į vice-prezidento vietą. Jis 
pasakė ilgą kalbą Common 
darže ir trumpiau kalbėjo 
So. Bostone, Perkins aikš
tėje.

Sekmadieni vakare Eas" 
Bostone, Meridian gatvėje, 
užsidegė Gem Theatre. Bu
vo iškviestos keturios gais
rininkų komandos ir gais
ras buvo užpiltas, bet teat
ro namo sienos esančios ne
betikusios ir namas bus nu 
griautas. Gaisro metu te 
atre panikos nekilo, be 
bėgdami žmonės iš teatro 
nustūmė laiptais žemyn vie 
ną karo veteraną, kuris su 
kriukiais lipo laiptais že 
mvn.

Ir šunims atėjo ‘‘šuns gy- 
enimas.” reikia taksus mo

kėti.' Massachusetts valsti- 
os mokesčiu komisionie-z
ius H. F. Long sako, kad 
‘šuva ar ne šuva, o mokes
čius turi mokėti.”

šiame atsitikime mokes
čių mokėtojas yra keturko- 
ė kalike Lassie. Jos buvęs 

savininkas A. R. Carlson, 
rdamas užrašė kalikės iš

alky m ui $5,000. Iš to pa
iki:.'o mokesčių komisio
ierius reikalauja $369:

Kada tie palikimo mo 
kesčiai bus iškolektuoti, ka 
likei liks tik $4,631, bet ir

tų pinigų ji turės kasmet 
atkąsti geroką gabalą ir 
atiduok Į iždą, jeigu kali
kės pinigai padėti i banką 
teša nuošimčius.

West Eoxburyje pereitą 
avaitę nusišovė Arthur J. 

65 metų amžiaus 
Jo draugai spėja, 

s nusižudė dėl nuo
bodumo. nes vos keli mėne
siai mirė jo žmona, ir prie 
to dar. ap' audos kompani
ja. kuriai jis tarnavo per 49 
metus, ji atleido ant pensi
jos. Nebuvo jam kas veik
ti, nei su kuo gyventi, todėl 
ir užbaigė gyvenimą. 

Užpuldinėja Moteris

Neuton Corner apielin- 
tėj vieną vakarą buvo už 
pultos ir sumuštos dvi mo
terys gatvėse. Viena 15 
metų amžiaus mergaitė bu
vo užpulta prie pat savo na
mų durų. Užpuolikas pri- 
jo prie j« - iš užpakalio ii 

Kilto per galvą. Mergina 
Truputi vėliau 
kis buvo Gor- 
Čia užpuoliką

susmuKo. 
panašus Į . 
don gatvėj.
atėjo iš , k -šakio ir parmu
šė 28 met; amžiaus moteli. 
Jis buvęs apie 15 metų am
žiaus vaikėzas, laibas, apie 
5 pėdų ir 5 coliu aukščio
apsivilkę- ilku žaketu.Kalikės priežiūra rūpina

si Mrs. G. Hanson, kuri su 
ilike Įpėdine gyvena 

Quincy miestely. Ji sako 
kad ji visą tą kalikės mo .
tescių reikalą perdavė ad- J,t! stot-1
vokalams. Iš tiesų, be ad- 1090 knocyeles, 9:30 iki 
vokato toki reikalą negi 
išspręsi.
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APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston. Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

REIKALINGAS VYRAS
lengvam sustatymo (assembly) 

darbui nedidelėj mašinšapėj arti 
South Bostono. Kreiptis į:

C. A. Claflin Co.,
15 Hathaway St., Boston.

PARSIDUODA
Du namai so. Bostone. 29R-295 W. 

Seeond St., kiekvienas yra trijų šei
mų. Galima pirkti abu ar po vienų. 
Kreiptis pas: (42 )

George Lekas,
168 F, St., So. Boston.

< i<

PIKNIKAS PO STOGU
Dorchesterio Lietuvių Piliečių Klubas rengia pikniką 

po stogu savo patalpose. 1810 Dorchester Avė. Piknikas 
tęsis per dvi dienas. 12 ir 13 spalių (Oct.). nes abidvi die

nos šventos. Bus valgių ir gėrimų: Įžanga nemokama

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties VVHIL, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:
109 W. Broaduav. So. Boston.
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

RADIO PROGRAMA 

Lietuvių Radio Korp. pro

10:30 vai. ryte sekmadieni
bus sekanti;

1 Lieti? ’ tautiškų šokių 
trio. vad. Onos Ivaškienės.

2— Dainos.
3— Mariutės Pasaka.
Po programos prašom* 

parašyti laiškeli ar atvirutę 
i stoti Vt'BMS, Lithuanian 
Program. 91 Bay State Rd. 
Boston. Mass., o biznio rei 
nio reikalais rašvkit ofiso 
adresu: 5 2 Et Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyv« 
čia jau 20 metų.

*
lj

J*i
♦ti

NAUJA KEPYKLA
So. Bostone atsidarė nauja 

ruginės duonos kepykla. Jos 
duon< s galima gauti pas John 
Jakštas, 257—5th St., pas 
Modern Market, 248 E St., ir 
pačioj kepykloj. Atdara nedėl- 
dieniais. Adresas: 178 W. 
Lighth St.. So. Boston. (41

LIETUVIŠKA
APTIEKA•ir

Žolių Krautuvė
172 L St., So. Boston

Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai. j
A. J. NAMAKSY

ULAL ĮSTATE A INBUIANOI

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

I

PARDUODU
Parduodu maisto krautuvės 

baldus (forničius) ir parduodu 
maistą dėžėse (kenuose) labai 
žema kaina. Taip pat kas nori 
eiti į prekybą pusininku pra
šau kreiptis į mane. turiu 40 
metų praktikos prekyboje.

Taip pat parduodu gerą ar
moniką. 4 eilių, 24 beisų, dirb
ta ant užsakymo Utenoj, Ruko

smek hh-i ,r,„c, m a cn^ctv dirbtuvėj. drūta ir gražu.
• .r , i..ra r.de nwner Kreiptis vakarais ir sekmadie

niais i Paul Miškinis, 123 N 
St., So. Boston. Mass. (41)

nd *’i'w affianl L. :s r.o reason to l>elieve 
ai .*n\ »tber ner^on. tton. ot
>:•»<. itir.n bas anv interest direct ot

* Lrect in tbe said st<K-k. bonds. <>t
! • r securities than as so stated b\

'T’frrt.
5. TL.it the avera^e numl»er of co- 

pies of eacl. issue of this publication
• dd or dis t ribų ted. throusrh the mai! or 

ntheruise. to peid sulwscribers durlng 
tbe tu»lve monts precedinję the date 
-hown above is 6,902.
Slcredl Staniey Mlchelson. Bus. Mjrr. 

Sworn to and subscribed before me
*his 6th day of October, 1952.

James M*. Keves. Jfotary Public.

My commission expires May 15, 1954

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
WBET 990 klc. Vedėjas: Povi 
las lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu :

PAUL LAPENAS 
119 Urentham St., Dorchester 

Tel. UO 5-5564

Tel. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr„ ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

Pakalbink biznierius pa 

siskelbti “Keleivyje,” pa 
garsinti savo biznį tarp lie 

tafkk - _______

87 ORIOLB STMU 
W«t Rozbory, M—

Tel. PArkway 7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvvay 
South Boston 27, Maaa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
265 Silver Street 

South Boston 27, Mase.

Steph.cn
r.de



